
   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

1 

 

 

 

 
 
 

 

  



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

2 

 

  



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

3 

 

  



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

4 

 

 
 

                       
               

    

 ـٕٕٓٓ/ىػٔٗٗٔ :لطبعة األولىا   
 ٕٕٓٓ/ٜٜٚٛٔ  رقم اإليداع:   
 9-49-6838-977-978  الرقم الدولي:   

 
 

 
 
 

                                       
 



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

5 

 

               

: 
نيا َسَفرًا من األسفار، ا٢بمُد هلل الذي جعَل اآل خرَة داَر ا٣بلود والقرار، وجعَل الدُّ

 لطريق ا٢بق، أٞبده تعأب على ما أفاَض بو على عباده األخيار، من فضلو ا٤بدرار، فهداىم
ار، لداٍر باقية، ال ٮبوـَ فيها وال أكدار،السلوؾ هنج األبرار، وإٔب و  وىو  لتزود من ىذه الدَّ

 ألؤب تذكرةً  ؛اللَّيل على رَكوُّْر النَّهامو  النَّهار، على اللَّيل كوّْرر، مالعزيز الرحيم الَغفَّا
ٱبلُق ما يشاء وٱبتار، وال يعجزه من شيٍء ُب األرض وال ُب السَّماء، واألبصار،  القلوب

 وىو الواحد القهَّار.
أف يعتق رقابنا من النَّار، ويدخلنا ا١بنة مع األخيار، وأف ينفعنا  أسألو 

تّْعاظ واالدّْكار، وأف ٯبعلنا ٩بن يسبهو بالعشي واإلبكار، وأف يرزقنا مبلزمة الطَّاعات باال
واألذكار، حٌب تشرؽ قلوبنا باحملبِة والُقْرِب واألنوار، وعقولنا بالعلم واإِلبصار، وأف ٯبنبنا 

ُب السبلمة والعافية ٩با تُػُوعَّْد عليو بالعذاب  هنج ا٤بفسدين األشرار، كما أسألو 
 النَّار. 

وأشهُد أف ال إلو إال اهلل غافُر الذَّنب، وقابل التَّوب لؤلبرار، شديد العقاب 
 بالتبشّب للمجرمْب والفجَّار، وأشهد أفَّ ٧بمًدا عبده ورسولو، النيب ا٤بختار، وا٤ببعوث

صلَّى اهلل عليو وعلى آلو وأصهابو األطهار، صبلة وسبلًما دائمْب متعاقبْب  واإلنذار،
 عاقب الليل والنهار. بت

  أما بعد:
اشتداد ا٢برّْ إٔب ظلٍّ ظليٍل، أو مكاٍف بارد، ويهيئوَف ما  فإفَّ النَّاس يفزعوف عندَ 

.  ةِ دَّ يعينهم من الوسائَل على ٚبفيف شِ   ا٢برّْ
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 نيا، وقد علموا أفَّ مس ُب الدُّ من حرّْ الشَّ  الوقايةِ  اس ُب اٚباذ أسبابِ ىذا حاؿ النَّ 
اآلخرة، واٚبذوا أسباب  روا ُب نارِ تفكَّ  فهبلَّ قرار، وأهنم راحلوف منها،  ست دارَ نيا ليالدُّ 
 ار الباقية.     ىي الدَّ  اآلخرةَ  بلمة والوقاية منها؟ وقد علموا أفَّ السَّ 

اآلخرة، وأمرنا باٚباذ أسباب الوقاية منها، وال تكوف  من نارِ  وقد حذَّرنا اهلل 
وآثارىا، حٌب يتجنبها  ل، فبل بدَّ للمكلَّف من معرفة ا٤بهلكاتِ  بالعلم والعمالوقاية إالَّ 

 .وٰبَبز عنها
ا٤بوبقات، الكبائر من ىو  ةنَّ ار ُب نصوص الكتاب والسُّ عليو بالنَّ  دَ وعّْ ما تُ  وحيث إفَّ 

هنج األبرار ُب االعتقاد والسلوؾ يقابلو من أف ما و وىو سبيل العصاة وا٤بفسدين الُفجَّار، 
ما  أف يفقوَ عاقل يطلُب ا٥بدايَة والنَّجاَة ، كاف لزاًما على كل مكلَّف يات من النَّارمن ا٤بنجّْ 

من  أف يتخذَ و طريًقا لسعادتو فيسلكو،  يكوفقد يكوف سبًبا لشقائو فيتجنبو، وما 
 بو خّبًا وفقو فمن أراد اهلل ، ار ُب اآلخرة، ويبعده عنهااألسباب ما ينجيو من النَّ 

٘باوَز العقباِت الٍب ٙبوُؿ دوَف و  ،وأنصَف ا٣بلق ،فأبصَر ا٢بقَّ  ،صّبًة وفرقانًافرزقَُو ب لذلك،
 ا٥بداية؛ لبلرتقاِء إٔب يفاِع االستبصار، والستنقاِذ النَّفِس من َدرََكاِت النَّار.

وبياف هنج ة، نَّ وصهيح السُّ  القرآفار ُب أتناوؿ فيها ما توعد عليو بالنَّ  تذكرةوىذه 
برار ُب اجتناب أعماؿ أىل النَّار، واٚباذ أسباب الوقاية من آفاهتا، واغتناـ ما األالصَّا٢بْب 

ائم، وإٔب ٧ببَّة اهلل   والُقْرب منو.  يقابلها من األعماؿ الصَّا٢بة ا٤بوصلة إٔب النَّعيم الدَّ
وأتناوؿ ُب ىذه الدراسة موضوع )الَببية الوقائية(، وىو من أىم ا٤بوضوعات الٍب 

 وأهدد وحدة األسرة، يصيب الفرد، أو يقد  الذي ا٣بطرْعُب ّٔا؛ ألنو يعاِب ينبغي أف يػُ 
 أمن آّتمع. وال سيما ما يُروج لو أو ٱبشى وقوعو ُب القريب، فينبغي أخذ أسباب الوقاية

؛ لتجنب وقوعو؛ ألنو إذا وقع قد يستفهل خطره، ويعسر عبلجو، فالوقاية من ا٣بطر منو
 ج بعد وقوعو.قبل وقوعو خّب من العبل
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وقد كاف االىتماـ ّٔذه ا٤بوضوع جديًا ألٮبيتو؛ ألف ٦بتمعاتنا ٕباجٍة إٔب العافيِة من  
 .كثّب من األمراض الٍب تصرؼ عن ا٥بداية، وتعيق الفكر عن سديد النظر

وال شك أف الوقاية خّب من العبلج، فهي ٙبصن اإلنساف الذي يسلك طريق ا٥بداية 
كما أف )الَببية الوقائية( ال ٙبصن الفرد  نهرؼ عن طريق ا٢بق،من أف تنالو اآلفات أو ي

 وتكوف الَببية الوقائية بتهديد ا٣بطر فهسب، ولكنها ٙبصن األسرة، وٙبصن آّتمع.
  .، والتبصّب بآثاره وعاقبتو، وُب ا٤بقابل التوجيو إٔب الطريق الصهيح(ٔ)ا٤بتوعد عليو بالنار

و ال يهلك القرى بظلم وأىلها مصلهوف كما ُب األمم أنَّ  ومن ُسنَّة اهلل 
٤٬َُْ٭ة ُمْى٤ُِعٮنَ حمس :قاؿ 

َ
٤ٍْم َوأ ُْ ِ َؿى ث ُٞ َٟ ا٣ْ ِ َٟ ِِلُْ٭٤  [. ٚٔٔ]ىود: ىجسَو٦َة ََكَن َربَّ

وٙبتاج األمة ُب الفًب، عندما يلتبس ا٢بق بالباطل أف ترجع ألىل العلم الراسخ، 
لكن الرجوع إٔب د َسْوَرُة الباطل، وٚبموالنظر الثاقب، وٛبكينهم؛ حٌب يعلو صوت ا٢بق، 

ا٤بصلهْب قبل وقوع الفًب خّب من الرجوع إليهم بعد وقوعها؛ فمن شأف ا٤بصلهْب أهنم 
ٰبذروف من ا٣بطر قبل وقوعو؛ ليكوف الناس على بينة وبصّبة، وأهنم يَػْبَدؤوف باألىم 

                                                

٤بوضوعات بالنسبة ٤با يندرج ٙبتو، فهو ال يتناوؿ )الذنوب ا٤بتوعد عليها ( موضوع الَببية الوقائية من أعم أ)
بالنار(، بل ا٤بتوعد عليها العذاب عموًما، كما يتناوؿ ما يصرؼ عن ا٥بداية، أو يصرؼ الفكر عن سديد 

 ، وىو بعنواف: )عقبات ُبُب ىذا البابالنظر، وقد أفردُت ذلك بالبهث ُب كتاب مطوَّؿ، ولعلو من أنفع 
من حيث التعريف وبياف ا٣بطر  وٟبسْب موضوًعا ٟبسةيتناوؿ طريق  ا٥بداية وسبل الوقاية منها(، والكتاب 

وتناولت فيو شيًئا والَببية الوقائية. وقد أعددت كذلك كتابًا ٨بتصرًا بعنواف: )اإلرشاد إٔب أسباب النجاة(، 
وكتاب: )احملبة صورىا وأحكامها(، وقد (، )أخطار هتدد األسرةكتاب:   من ذلك، وٓب يطبع بعد، وكذلك ُب

كتاب: )احملبة صورىا وأحكامها( مع   طبع يدأع ٍبلفروانية ُب )الكويت(، عا ُب إدارة مساجد ٧بافظة ابِ طُ 
ُب دار اللؤلؤة، ُب )مصر(، ٍب أعيد مع إضافات وتعديبلت ُب )العبيكاف(،  مزيد من التهقيق واإلضافات،
 ُب )العبيكاف(، صوره وأسبابو وسبل الوقاية منو ُب ضوء الكتاب والسنة(وكتاب: )اإلفساد ُب األرض 

وىو إعادة صياغة وٙبقيق لكتاب: )أخطار هتدد  (،الَببية الوقائية من آفات هتدد األسرة)وكذلك كتاب: 
 وكلها من ا٤بوضوعات ذات الصلة بالَببية الوقائية، والٍب يكمل بعضها بعًضا.   األسرة(، 
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٦باور وٱبشى  بلد وقع ُبما  ن ٫بوعلى ما ٱبشى وقوعو ُب القريب م فاألىم، ويركزوف
 وٱبشى تفشيو وانتشاره.ُب مكاف قريب ا أثاره دعاة الفتنة م من ٫بو انتقالو، أو

اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، وأقواؿ العلماء.  إٔبُب ذلك رجعت وقد 
 وخرَّجت األحاديث واألقواؿ. 

هيهْب، فإ٘ب أما ٚبريج األحاديث فيأٌب على النَّهو التَّإب: إذا كاف ا٢بديث ُب الصَّ 
أقتصر عليهما ُب التَّخريج، وإف كاف ُب أحدٮبا دوف اآلخر، فإ٘ب أخرجو منو وأكتفي. 
وأمَّا إذا ٓب يكن ا٢بديث موجوًدا ُب الصَّهيهْب أو أحدٮبا فإ٘بّْ أسعى جاىًدا إٔب ٚبرٯبو 
من ا٤بسانيد والسنن، وقد اعتمدت الَبتيب على حسب تاريخ الوفاة، وذكر رقم ا٢بديث 
فقط بالنسبة لكتب ا٢بديث ا٤برقمة بْب مقفيْب ]**[، وذكر ا١بزء والصفهة بالنسبة 

، مع بياف لؤلحاديث غّب ا٤برقمة بْب قوسْب )**(، وإذا كثرت الطرؽ أكتفي بذكر أصهها
 ا٢بكم على ا٢بديث ٗبا يغِب عن عناء البهث، مع ٝبع وترتيب وٙبقيق.

أ والػػػنقو، ولكػػػن كمػػػا قػػػاؿ اإلمػػػاـ الشػػػاطيب وا٣بطػػػوال أُبَػػػػرّْىُء نفسػػػي مػػػن التَّقصػػػّب 
: 

 ُب وإف كاف ىلهبلػػػػباالغضاء وا٢بس       يجوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وسامح نسوُظنَّ بو خّبً 
 ا فأ٧ببلاد راـ صوبً ػػػػػػػػػػخرى اجتهواالُ         نيْب إصابةسػػػػػػػػإلحدى ا٢ب وَسلّْمْ 
 (ٔ)من ا٢بلم وليصلهو من جاد مقوال       لة ػػػػػػػاف خرؽ فادركو بفضػػػػػػػػػػػوإف ك

 :وقاؿ ابن القيم 
 افػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة اإلنسػػػػػر الـز لطبي               وٚبلل الفَبات للعزمات أمػ    
 (ٕ)أو ليس سائرنا بِب النقصاف               صاف من فَباتوػػػػػػػػوتولد النق   
 

                                                

 (.ٚ)ص: اطبيةمًب الش (ٔ)
 (.ٕٗٙ)ص: مًب القصيدة النونية (ٕ)
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ب مرة أخرى، ورأيت أف أضيف إليو فوائد قيمة، وقد أعدت النظر ُب الكتا
ُب زماف قد ضرب الوباء فيو أصقاع األرض، وعم الببلء،  ،وصههت ما أمكن إصبلحو

 وكثر البغي والفساد، وتبدلت األحواؿ، وشاع ا٣بوؼ، وليس ٥با من دوف اهلل كاشفة.  
يكشف  ، وأفصبلح ا٢باؿ، واإلخبلص ُب ٝبيع األقواؿ واألعماؿ نسأؿ اهلل 

 الغمة، عن ىذه األمة، وأف يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادتو. 
ونعوذ بو من مضبلت الفًب  ،ونعوذ بو من زواؿ نعمتو، وٙبوؿ عافيتو، وٝبيع سخطو

 والبدع واألىواء.
واحفظنا من بْب أيدينا، ومن خلفنا، وعن أٲباننا،  ،اللهم اْستُػْر عوراتنا، وآِمْن روعاتنا

العفو   اهلل ونسأؿ ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أف نغتاؿ من ٙبتنا. وعن مشائلنا،
، و، وعزائم مغفرتوتٞبموجبات ر   ، ونسألووالعافية ُب ديننا ودنيانا، وأىلينا وأموالنا

، والسَّبلمَة من كلّْ إٍب عيشة والفوز با١بنة، والنجاة من النار، ونسألو ، والغنيمة من كلّْ ِبرٍّ
  ، ومردِّا غّب ٨بز وال فاضح.ىنية، وميتة سوية

 اللهم أحسن عاقبتنا ُب األمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة.
 وخّب أعمالنا خواٛبها، وخّب أيامنا يـو نلقاؾ.  ،خرىاآاللهم اجعل خّب أعمارنا 

 اللهم اختم لنا ٖباٛبة السعادة، واجعلنا من الذين سبقت ٥بم منك ا٢بسُب وزيادة.
 
 
 
 تعأب الكويت حرسها اهلل                                          
  ـٜٕٔٓ/ٙ/ٕٚىػ ا٤بوافق  ٓٗٗٔ/شواؿ/ٕٗ                                
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  التَّحذير من النار من خالؿ اآليات: - ٔ

، بو ورسولو  ما أَمػَر اهلل  اب العافية وا٥بداية: امتثاؿُ أسب إف من
ُب  ،ارد عليو بالنَّ وعّْ ما تُ  ، واتقاءعنو ورسولو  واجتناب ما هَنى اهلل 

وقد جاءت اآليات ٧ُبَذّْرًة من النَّار، وآمرًة باتقائها. ، األحاديث واألخبارالكتاب وصهيح 
ٮا انلٍّةَر ا٣ٍّ حمس :قاؿ اهلل  ُٞ ْت ل٤ََِْكِٚؿِي٨َ َٚةتٍّ ِٔؽٍّ

ُ
  .[ٕٗ]البقرة: ىجسِِت َوُٝٮُد٬َة انلٍّةُس َواْْلَِضةَرةُ أ

ْت ل٤ََِْكِٚؿِي٨َ حمس :وقاؿ  ِٔؽٍّ
ُ
ٮا انلٍّةَر ا٣ٍِِّت أ ُٞ وقد دلت اآلية  .[ٖٔٔ]آؿ عمراف: ىجسَواتٍّ

 ب ّٔا.عذَّ ار بفعل ا٤بأمور واجتناب احملظور ال يُ أف ا٤بؤمن الذي يتقي النَّ على 
٢ٌَ٤ ٨َِ٦ حمس: مبيًنا حاؿ أىل النَّار، آمرًا العباد باتقائها  هللا قاؿو  ُّ لَُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ َٚٮِِْٝ٭٥ْ 

ٮنِ  ُٞ ِٔجَةَدهُ يَة َِٔجةدِ َٚةتٍّ ُ ث٫ِِ  َٟ ُُيَٮُِّف اَّللٍّ ِ ٢ٌَ٤ َذل ُّ  [. ٙٔ]الزمر: ىجسانلٍّةرِ َو٨ِْ٦ ََتْذِ٭٥ِْ 
 حمس: وقاؿ 

َ
َؾاِب أ َٕ ٫ًَْ٤ِ ََك٧َُِح ا٣ْ َٔ  ٍّٜ َذ٨ْ٧َ َظ

َ
٩َْخ ُت٪ُِْٞؾ ٨ْ٦َ ِِف انلٍّةرِ أ

َ
٣َِس٨ِ  Cَٚد

 ِ َؽ اَّللٍّ ْٔ جَْ٭ةُر َو
َ َْ ًٌٍّح ََتْؿِي ٨ْ٦ِ ََتْذَِ٭ة ا ِ َؿٌف ٦َجْج ُٗ َؿٌف ٨ْ٦ِ َٚٮَِْٝ٭ة  ُٗ ْٮا َربٍُّ٭٥ْ لَُ٭٥ْ  َٞ ِي٨َ اتٍّ َْ اَّلٍّ  

ةدَ  َٕ ُ ال٧ًِْ ُٙ اَّللٍّ ِ  [.ٕٓ-ٜٔ]الزمر: ىجسُُي٤ْ
ِ حمس :قاؿ اهلل و  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
٤٬ًُِْس٥ْ ٩َةًرا َوُٝٮُد٬َة انلٍّةُس يَة خ

َ
َكُس٥ْ َوأ ُٛ جْ

َ
ي٨َ آ٦َُ٪ٮا ُٝٮا خ

٤ُٮَن ٦َة يُْؤَمُؿونَ  َٕ ْٛ َمؿ٥ْ٬َُ َويَ
َ
َ ٦َة أ ُْٕىٮَن اَّللٍّ َْ َح ٌظ ِمَؽاٌد  َٓ ِٗ ن١ٌَِح  َٓ ٤ًََْ٭ة َم َٔ  ىجسَواْْلَِضةَرةُ 

  [.ٙ]التهرٙب:
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 :، كما قاؿ اعلم أف الزماف ال يثبت على حاؿ":  قاؿ ابن ا١بوزي
يٍّةُم ٩َُؽاوِلَُ٭ة َبْْيَ انلٍّةِس حمس

َ َْ َٟ ا فتارة فقر، وتارة غُب، وتارة عز، وتارة  [،ٓٗٔ]آؿ عمراف: ىجسَود٤ِْ
فالسعيد من الـز أصبًل واحًدا على كل  ذؿ، وتارة يفرح ا٤بوإب، وتارة يشمت األعادي.

تهت لو أبواب الصرب، فإنو إف استغُب، زانتو، وإف افتقر، ف ،حاؿ، وىو تقوى اهلل 
وإف عوُب، ٛبت النعمة عليو، وإف ابتلي، ٝبلتو. وال يضره إف نزؿ بو الزماف أو صعد، أو 
أعراه، أو أشبعو، أو أجاعو؛ ألف ٝبيع تلك األشياء تزوؿ وتتغّب، والتقوى أصل السبلمة، 

لذة وا٤بنكر من غرتو  حارس ال يناـ، يأخذ باليد عند العثرة، ويواقف على ا٢بدود.
 حصلت مع عدـ التقوى، فإهنا ستهوؿ، وٚبليو خاسرًا.

والـز التقوى ُب كل حاؿ، فإنك ال ترى ُب الضيق إال السعة، وُب ا٤برض إال 
  .(ٔ)"العافية، ىذا نقدىا العاجل، واآلجل معلـو

َكُس٥ْ حمس :ُب قولو   عن علي بن أيب طالب وقد أخرج ا٢باكم ُٛ جْ
َ
ُٝٮا خ

٤٬ًُِْس٥ْ ٩َةًرا
َ
 على أف العبدَ  وقد دؿَّ  ،(ٕ)((علموا أنفسكم وأىليكم الخير))قاؿ:  ،ىجسَوأ

 يبدأ بإصبلح نفسو، ٍب األقرب فاألقرب. 
٤٬ًُِْس٥ْ ٩َةًراحمس :ُب تفسّب قولو  قاؿ القشّبي  

َ
َكُس٥ْ َوأ ُٛ جْ

َ
: ىجسُٝٮا خ

وامنعوىم عن استهقاؽ العقوبة  ، بوىم، وادعوىم إٔب طاعة اهللهوىم، وأدّْ أي: فقّْ "
ودلت اآلية: على وجوب األمر با٤بعروؼ ُب الدين لؤلقرب  بإرشادىم وتعليمهم.

 .فاألقرب
  

                                                

 (.ٖٚٔصيد ا٣باطر )ص: (ٔ)
أخرجو ا٢باكم ُب )ا٤بستدرؾ( وقاؿ: "ىذا حديث صهيح على شرط الشيخْب وٓب ٱبرجاه"، ووافقو الذىيب. ( ٕ)

(: "رواتو ثقات". وأخرجو كذلك البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ٜ٘ٙ/ُٛب )الفتح( )  قاؿ ا٢بافظ
[ٖٖٛٔ]. 
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ويقاؿ:  موا منكم، ويعتادوا كعادتكم.ليتعلَّ  ؛وقيل: أظهروا من أنفسكم العبادات
ويقاؿ: مروىم بقبوؿ  ا٢بساف. موىم األخبلؽويقاؿ: علّْ  ة وا١بماعة.نَّ وىم على السُّ دلُّ 

 .(ٔ)"النصيهة
مروا أوالدكم بالصالة وىم أبناء سبع )) :معُب ىذه اآلية قولو  وُب

 .(ٕ)((سنين، واضربوىم عليها وىم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع
؛ ليكوف ذلك ٛبريًنا ٥بم على العبادة؛ لكي  قاؿ الفقهاء : وىكذا ُب الصـو

 . (ٖ) ة وترؾ ا٤بنكريبلغوا وىم مستمروف على العبادة والطاعة، و٦بانبة ا٤بعصي
والصياـ يعزز شعور ا٤براقبة فهو ُجنَّة ووجاء. وقل مثل ذلك ُب سائر العبادات 

 والتكاليف؛ فإف ٥با مقاصد سامية ترتقي با٤بكلف، وتصلح أحوالو.
"فواجٌب على كلّْ مسلم أف يعلَّْم أىلو ما ّٔم ا٢باجة إليو  : قاؿ ابن عبد الرب

 . (ٗ)ال ٰبلُّ ٥بم" من أمر دينهم، وينهاىم عما
٧بذرًا ِمن النَّار َمْن خالف أمره فسلَك طريق الشَّقاء، ومبيًنا للعباد  وقاؿ اهلل 

ىحمس :أف التقوى ىي سبيُل النَّجاة من النَّار ٍّْ ٩َْؾْردُُس٥ْ ٩َةًرا د٤ََ
َ
أي: تتلظى  [،ٗٔ]الليل: ىجسَٚد

ْمَق حمس وتتوىج.
َ َْ ٍّْ ا

ِ ٬َة إ َٓ ِي حمس األشقى، وىو: ال: ال يعذب ّٔا إأي [،٘ٔ]الليل: ىجسَْ يَْى اَّلٍّ
َب َودََٮّلٍّ  تَْق حمس يعُب: كفر. [،ٙٔ]الليل: ىجس٠َؾٍّ

َ َْ ِي يُْؤِِت ٦َةََلُ َحََتََّكٍّ  Aوََقًَُض٪ٍُّجَ٭ة ا  ىجسBاَّلٍّ
  ويتطهر من الذنوب. ،يعطى الزكاة ا٤بفروضةأي: إف األتقى ىو  [،ٛٔ-ٚٔ]الليل:

                                                

 (.ٚٓٙ/ٖلطائف اإلشارات )( ٔ)
[، وا٣برائطي ُب )مكاـر األخبلؽ( ٜ٘ٗ[، وأبو داود ]ٜٛٙٙ[، وأٞبد ]ٕٖٛٗ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ٕ)

(، والبيهقي ُب )السنن ٕٙ/ٓٔ[، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٛٓٚ[، وا٢باكم ]ٚٛٛ[، والدارقطِب ]ٚ٘ٗ]
ُب )رياض   ه. قاؿ اإلماـ النووي[، عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جدٖٖٕٖالكربى( ]

 (: "رواه أبو داود بإسناد حسن".ٕٙٔالصا٢بْب( )ص:
 (.ٜٛٔ/ٛ( انظر: تفسّب ابن كثّب )ٖ)
 (.ٕٚ/ٖاالستذكار )( ٗ)
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فلما بلغ:  ،الصبلة ُب عبد العزيز  قرأ عمر بن : مالكاإلماـ قاؿ 
ىحمس ٍّْ ٩َْؾْردُُس٥ْ ٩َةًرا د٤ََ

َ
فسكت، ٍب قرأ فنابو ذلك، ٍب قرأ فنابو ذلك،  خنقتو الَعرْبة، ىجسَٚد

ةرِقِ حمسَبكها وقرأ: ف ٍُّ ٧َةءِ َوا٣ وآيات التهذير من أعماؿ أىل النار كثّبة  .(ٔ)[ٔ]الطارؽ: ىجسَوالكٍّ
 ستأٌب ضمن مباحث الكتاب.  

 
 حاديث في التَّحذير من النَّار:أ  - ٕ

نَارُُكْم ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة  :جاء ُب ا٢بديث
قاؿ:  ،(ٕ)إف كانت لكافية :، قيل يا رسوؿ اهلل((ُجْزٌء من َسْبِعيَن ُجْزًءا من نار َجَهنَّم

 .(ٖ)((بِِتْسَعة وِستّْيَن ُجْزًءا ُكلُُّهنَّ ِمْثُل َحرَّْىا عليهاُفضَّْلْت ))

                                                

  (.ٓٚ٘/ٚٔ(. البياف والتهصيل )ٖٗٗ/ٕانظر: شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )( ٔ)
النافية وا٤بخففة من الثقيلة، وىي  (إف)بْب  الفارقةذه البلـ ىي ىي ا٤بخففة من ا٤بثقلة عند البصريْب، وى (إف) (ٕ)

، تقديره عندىم: ما كانت إال كافية. وعند البصريْب: إهنا  (إال) :، والبلـ ٗبعُب(ما) :عند الكوفيْب ٗبعُب
وبة إف ىذه النار الٍب نراىا ُب الدنيا كانت كافية ُب العقىب الحَباؽ الكفار وعق وا٤بعُب:كانت كافية. 

 ٢بكمة كوفأف تفضل ال بد من  أنووحاصل ا١بواب الفجار، فهبل اكتفي ّٔا، وألي شيء زيدت ُب حرىا؟ 
أشد من عذاب الناس؛ ولذلك أوثر ذكر النار على سائر أصناؼ العذاب ُب كثّب من    عذاب اهلل

ْوََب٥ْ٬َُ لََعَ انلٍّةرِ حمس :قولو  :كتب السنة، منها
َ
ٮا انلٍّةَر ا٣ٍِِّت َوُٝٮُد٬َة حمس قولو:و [، ٘ٚٔ]البقرة: ىجسَذ٧َة أ ُٞ َٚةتٍّ

ىذا ا١بزء من النار ُب الدنيا أ٭بوذجا ٤با ُب تلك الدار.   وإ٭با أظهر اهلل .[ٕٗ]البقرة: ىجسانلٍّةُس َواْْلَِضةَرةُ 
 فإف نار الدنيا ال تناسب ؛: اعلم أنك أخطأت ُب القياس(اإلحياء)قاؿ اإلماـ الغزإب عليو رٞبة الباري ُب 

نار جهنم، ولكن ٤با كاف أشد عذاب ُب الدنيا عذاب ىذه النار، عرؼ عذاب جهنم ّٔا، وىيهات لو وجد 
ا٤بفهم ٤با (، ٖٖٔٙ-ٕٖٔٙ/٘) مرقاة ا٤بفاتيحانظر: ا ٩با ىم فيو. أىل ا١بهيم مثل ىذه النار ٣باضوىا ىربً 

 لـو الدينإحياء ع(، ٜٗٔ/ٖٔ) الكواكب الدراري(، ٚٛٔ/ٚ) أشكل من تلخيو كتاب مسلم
(ٗ/ٖ٘ٔ.) 

 [.ٖٕٗٛ[، مسلم ]ٕٖ٘ٙ( صهيح البخاري ]ٖ)
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يقوؿ: ٠بعت رسوؿ   ّبٍ عُت النػُّْعَماَف بن بشقاؿ: ٠ب بٍ رْ اؾ بن حَ ٠ِبَ وعن 
حٌب  ((،َأْنَذْرُتُكُم النَّاَر، َأْنَذْرُتُكُم النَّاَر، َأْنَذْرُتُكُم النَّارَ )) :ٱَبُْطب يقوؿ اهلل 
يَصة كالو أَ  نت على عاتقو فَّ َرُجبًل كاف بالسُّوؽ َلَسِمَعو من َمقامي ىذا حٌب وقعت ٟبَِ

 .(ٔ)عند رْجَلْيو
، فقاؿ (ٕ)إذ ٠بع َوْجَبة قاؿ: كنا مع رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةو 

ىذا َحَجٌر ))قاؿ: قلنا: اهلل ورسولو أعلم، قاؿ:  ((َتْدرُوَف ما ىذا؟)) :النيب 
 ف، حتى انتهى إلىآلرُِمَي بو في النَّار منُذ سبعيَن خريًفا، فهو يَػْهِوي في النَّاِر ا

 .(ٖ)((قَػْعرَىا
إفَّ يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  وعن النعماف بن بشّب 

َأْىَوَف أْىِل النَّار عذابًا يـو القيامة َلَرُجٌل ُتوَضُع في َأْخَمِص َقَدَمْيِو َجْمَرٌة، يَػْغِلي منها 
رَُجٌل على َأْخَمص  إفَّ َأْىَوَف َأْىِل النَّار َعَذابًا يـو القيامة)) وُب رواية: .(ٗ)((ِدَماُغوُ 

 .(٘)((قدميو َجْمَرتَاف يَػْغِلي منهما دماُغُو كما يْغلي الِمْرَجُل والُقْمُقم
                                                

(: "رواه أٞبد رجالو رجاؿ ٚٛٔ/ٕ)  [، قاؿ ا٥بيثميٜٖٛٛٔ[، وأٞبد ]ٕٜٚ( أخرجو الطيالسي ]ٔ)
[، وقاؿ: "صهيح على ٛ٘ٓٔ[، وا٢باكم ]ٕٖٗٔ[، والبزار ]ٕٗ٘ٛالصهيح". وأخرجو أيًضا: الدارمي ]

 شرط مسلم"، ووافقو الذىيب.
: السقطة من علو إٔب سفل بصوت قوي مزعج. انظر: شرح النووي -بفتح الواو وإسكاف ا١بيم- ()وجبة() (ٕ)

 (.ٙٚ٘/ ٖ(، كشف ا٤بشكل من حديث الصهيهْب )ٜٚٔ/ٚٔعلى صهيح مسلم )
 .[ٕٗٗٛ( صهيح مسلم ]ٖ)
 عند األرض يصيب ال الذي القدـ ٘بويف (:(قدميو أٟبو)و) [.ٖٕٔ[، مسلم ]ٔٙ٘ٙ( صهيح البخاري ]ٗ)

 .ا٤بشي
، وىو قدر معروؼ سواء كاف من حديد -بكسر ا٤بيم وفتح ا١بيم- ()ا٤برجل(و)[. ٕٙ٘ٙ( صهيح البخاري ]٘)

أو ٫باس أو حجارة أو خزؼ ىذا ىو األصح. وقيل: ىو القدر من النهاس، يعِب: خاصة، واألوؿ أعرؼ، 
، (ٙٛ/ٖشرح النووي على صهيح مسلم ) نظر:ا ْرَجل. ا٤بار٘بل الرجُل: طبخ ُبيقاؿ:  وا٤بيم فيو زائدة.

 : إناء ضيق الرأس يسخن فيو ا٤باء يكوف من ٫باس وغّبه.()القمقم()و (،ٖٗٛ/ٚ) احملكم واحمليط األعظم
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ألنو إذا كاف أخفها تغلي لو الرؤوس،  ؛ا٢بديث على شدة نار جهنمىذا  دؿَّ وقد 
ُب ار يتفاوتوف النَّ  أىلَ  أفَّ  كما دؿَّ على  ؟!األدمغة، فما بالك ٗبا زاد على ذلك منو وتفور

 .(ٔ)العذاب فبعضهم أىوف من بعض
أنو ٠بع نيب  عن ٠برة بن جندب ما جاء قد دؿَّ على ىذا التفاوت أيًضا: و 

إفَّ منهم من تَْأُخُذُه النَّار إلى َكْعبَػْيو، ومنهم من تَْأُخُذُه إلى ))يقوؿ:  اهلل 
 . (ٖ)((ْرقُػَوتِوإلى تػَ ، وُب رواية: ))(ٕ)((ُحْجَزتِو، ومنهم من تَْأُخُذُه إلى ُعُنِقو

ومن التَّهذير من النَّار ما ورَد ُب كثٍّب من األحاديث من بياِف صفِة جهنَّم وسعتها 
 . (ٗ)وجبا٥با وأوديتها ومقامعها وسبلسلها وأغبل٥با وشرأّا، وما فيها من ألواف العذاب

  

                                                

 (.ٙٛ/ٖ(، شرح النووي على صهيح مسلم )ٖٗٓ/٘( انظر: منار القاري )ٔ)
 [.ٕ٘ٗٛ( ]ٕٖ( صهيح مسلم )ٕ)
: معقد اإلزار ٙبت -بضم ا٢باء ا٤بهملة وإسكاف ا١بيم وبالزاي-جزَة(: و)ا٢ب [.ٕ٘ٗٛ(  ]ٖٖ( صهيح مسلم )ٖ)

ىي العظم الذي عند ثُػْغرَة النَّهر. ولئلنساف تَػْرقُػَوتَاف ُب جانيب  -بفتح التاء وضم القاؼ-السُّرَّة. و)التػَّْرقُػَوة( 
 النَّهر.

ىػ[ ُب كتابو: ٕٔٛا٤بتوَب سنة ] لدنيا وقد أُفردت بالبهث قدٲبًا وحديثًا، فقد أفردىا بالبهث ابُن أيب ا (ٗ)
ىػ[ ُب كتابو: ٓٓٙا٤بتوَب سنة ] )صفة النار(، وا٢بافظ عبد الغِب بن عبد الواحد ا٤بقدسي ا٢بنبلي 

ىػ[ ُب  ٜ٘ٚا٤بتوَب سنة ] )ذكر النار(، وا٢بافظ زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب ا٢بنبلي 
اؿ دار البوار(. ومنهم من ذكرىا ضمن أحواؿ اآلخرة، كاإلماـ كتابو: )التخويف من النار والتعريف ٕب

ىػ[ ُب )التذكرة(، ومنهم من ذكر ضمن مباحث ٨بتلفة كػ)إحياء علـو ٔٚٙا٤بتوَب سنة ] القرطيب 
ىػ[، وغّبىم. ومن ا٤بعاصرين الدكتور عمر بن سليماف ٘ٓ٘ا٤بتوَب سنة ] ،لئلماـ الغزإب  ،الدين(

  ُب كتابو: )ا١بنة والنار( وغّبه. بن عبد اهلل األشقر 
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واعلم: أف صفة جهنم تطوؿ، وأيسر اليسّب من ذلك " :قاؿ ابن قدامة  
 ؛ا ّٔذا فانتبو لنفسك، وخف ما بْب يديكُب التخويف، فإف كنت مؤمنً  ييكف ينبغي أف
 يفتبك ،ة النساءرقَّ  :با٣بوؼ ، ولسنا نعِب(ٔ)ال ٯبمع على عبد خوفْب فإف اهلل 

على الطاعة، فأما خوؼ  ا ٲبنع عن ا٤بعاصي، وٰبثُّ ساعة ٍب تَبؾ العمل، وإ٭با نريد خوفً 
األىواؿ، وأف يقولوا: استعنا باهلل، نعوذ باهلل، يا رب  ا٢بمقى الذين اقتصروا على ٠باع

الشيطاف يسخر ّٔم كما يسخر ٩بن قصده فسلم، وىم مع ذلك مصروف على القبائح، 
وال  ،وىو إٔب جانب حصن فيقوؿ: أعوذ باهلل من ىذا، وىو ال يدخل ا٢بصن ،سبع ضار

 .(ٕ)"يربح مكانو
من ترؾ  وإ٭با ا٣بائف عينيو،ليس ا٣بائف من بكى وعصر "  : قاؿ ابن رجب

 .(ٖ)ما اشتهى من ا٢براـ إذا قدر عليو"
"واعلم أف صفة جهنم تطوؿ، وأيسر اليسّب من ذلك  :وقاؿ ابن ا١بوزي 

ينبغي أف يكفي ُب التخويف، فا٤بسكْب من آثر لذة منقطعة، فاشَبى ّٔا عذابًا شديًدا 
 .(ٗ)دائًما"

 
 بين الوعد والوعيد: - ٖ
 . (٘)بو وعيد أو حد أو لعن فهو من الكبائر كل ذنب قرفإف  

  .بو ا٤بؤمنْب الصَّا٢بْب من النَّعيم ُب اآلخرة فإنَّو حقّّ وواقع وعد اهلل وما 

                                                

 .()وعزٌب ال أٝبع على عبدي خوفْب..()سيأٌب حديث:  (ٔ)
 (.ٕٙ٘- ٕ٘٘/ٗ(، وانظر: إحياء علـو الدين )ٖٓٗ( ٨بتصر منهاج القاصدين، البن قدامة )ص:ٕ)
 .(ٖٙٔ/ٔ( رسائل ابن رجب )ٖ)
 (.ٜٓٓٔ)ص:منهاج القاصدين ومفيد الصادقْب، البن ا١بوزي  (ٗ)
 (.ٕٗ/ٔ) قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـانظر:  (٘)
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َٟ حمس :للكافرين واقع كما قاؿ اهلل  ووعيد اهلل  ِ ْخ ََك٧َُِخ َربّ ٍّٞ َٟ َظ ِ َوَكَؾل
ْوَعةُب انلٍّةرِ 

َ
جٍُّ٭٥ْ أ

َ
ُؿوا خ َٛ ِي٨َ َز  [.ٙ]غافر: ىجسلََعَ اَّلٍّ

اهلل ؛ ألفَّ بل يعِب أنو من ا٤بوجبات لوللعصاة من ا٤بؤمنْب ف أما وعيد اهلل 
 العصاة وعيد عقىب، ولكن ا٤بسا٧بة قد تقع ُب ال ٱبلف وعده للمؤمنْب ٕبسن ال   

 .-كما سيأٌب-
ار، وعلى ومن سلك هنج األبرار كاف حريًصا على اجتناب ما توعّْد عليو بالنَّ 

 احملسن إٔب عباده، واحملب ألىل طاعتو؛ ليلقى اهلل  ،ُب طاعة اهلل االجتهاد 
  .لقاء احملبْب، فيهظى بالدرجات العلى من القرب من احملبوب 

 ،اا، وعدتو شرِّ يقاؿ وعدتو خّبً  : الوعد يستعمل ُب ا٣بّب والشر، قاؿ الفراءو 
  .(ٔ)والوعيد، اإليعاد: ، وُب الشَّرّْ ْلِعَدةُ او اْلَوْعُد  :فإذا أسقطوا ا٣بّب والشَّرَّ قالوا ُب ا٣بّب

أوعدتو  :وإذا قلت ،للخّب وعدتو ٓب يكن إال :فإذا قلت ،اا أو شرِّ وعدتو خّبً  :يقاؿو 
 .(ٕ)ٓب يكن إال للشر

ةدَ حمس :قوؿ اهلل  ٯبوز أف ُٰبَْمل: (التفسّب)قيل ُب  وقد َٕ ُٙ ال٧ًِْ ِ َ ْ ُُي٤ْ  ىجسإِنٍّ اَّللٍّ
ميعاد األولياء، دوف وعيد األعداء؛ ألفَّ ُخْلَف الوعيد كرـٌ عند  ىذا على [ٜ]آؿ عمراف:

 العرب؛ ألهنم ٲبدحوف بذلك. 
  

                                                

 ا٤بخصو (،ٕٖٛ/ٕ) احملكم واحمليط األعظم(، وانظر: ٔ٘٘/ٕانظر: الصهاح، للجوىري، مادة: )وعد( )( ٔ)
 (.٘ٚٛ، للراغب )ص:ا٤بفردات ُب غريب القرآف، (ٕٙٓ/٘) النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر(، ٗٔٗ/ٖ)

 (.ٜٕٙ/ٖ) عا بن القط، الكتاب األفعاؿ(،  ٖ٘/ٖ) النهاس جعفر ، أليبمعا٘ب القرآف (ٕ)
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 ؛-كما زعم ا٤بعتزلة-القطع بوعيد الفساؽ  :ال ٱبلف الوعد ال يلـز من أنو و 
ألف كل ما ورد ُب وعيد الفساؽ فهو عندنا مشروط بشرط عدـ العفو، كما أنو باالتفاؽ 

 . (ٔ)ـ التوبة بدليل منفصلمشروط بشرط عد
ف اهلل تعأب ٯبوز أف ٱبلف الوعيد، وإف كاف ال ٯبوز أف "إ :قاؿ الواحدي 

 .(ٕ)"ٱبلف الوعد، ّٔذا وردت السنة عن رسوؿ اهلل 
خربنا أبو بكر أٞبد بن ٧بمد األصبها٘ب، أخربنا عبد "أ :-أعِب: الواحدي– وقاؿ

ٰبٓب الساجي، وأبو حفو السلمي، وأبو يعلى اهلل بن ٧بمد األصبها٘ب، حدثنا زكريا بن 
، حدثنا ثابت البنا٘ب،  ا٤بوصلي، قالوا: حدثنا ىدبة بن خالد، حدثنا سهيل بن أيب حـز

من وعده اهلل على عملو ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عن أنس بن مالك 
 .(ٖ)((ثَػَوابًا فهو ُمْنِجُزُه لو، ومن أوعده على عملو ِعَقابًا فهو بالخيار

                                                

 ،السراج ا٤بنّب(، ٖٗ/ٖ) البهر احمليط ُب التفسّب(، ٔٔٔ/ٕ) غرائب القرآف (،ٔ٘ٔ/ٚ) مفاتيح الغيبانظر:  (ٔ)
 (.٘ٙٗ/ٔتفسّب السَّمعا٘ب ) (،ٛٗ /٘(، ابن عادؿ )ٜٛٔ/ٔ) لخطيب الشربيِبل

 (.ٓٓٔ/ٕ) يدالوسيط ُب تفسّب القرآف آّانظر: ( ٕ)
أبو يعلى [، و ٕٛٛٙ[، والبزار ]ُٜٓٙب )السنة( ] بن أيب عاصما(، وا٢بديث أخرجو أيًضا: ٓٓٔ/ٕ)الوسيط  (ٖ)

[، ٕٙٓٗ[، والطهاوي ُب )شرح مشكل اآلثار( ]ُٕ٘ٓب )مكاـر األخبلؽ( ] ا٣برائطي[،، و ٖٖٙٔ]
(، وابن بطة ُب )اإلبانة( ٖٕٙ( )ص:ٕبر الفوائدُب ) الكبلباذي[، و ٙٔ٘ٛوالطربا٘ب ُب )األوسط( ]

رواه أبو (: "ٕٔٔ/ٓٔ)  [. قاؿ ا٥بيثميٙٔٗٓٔانظر: كنز العماؿ ] ضعف.قد و [، ٜٚٙٔ]
، وقد وثق على ضعفو، وبقية رجالو رجاؿ (األوسط)يعلى، والطربا٘ب ُب  ، وفيو سهيل بن أيب حـز

(، ٘ٚ/ٗ) زوائد البزار كشف األستار عن  ".سهيل، ال يتابع على حديثو" : . قاؿ البزار"الصهيح
ا٤بًب  وا٢بديث مع ضعف سنده فهو ثابت[: "ٖٕٙٗ(. قاؿ ُب )الصهيهة( ]ٙٙ٘/ٕٔ) ا٤بطالب العالية

َؽهُ حمس :فإف شطره األوؿ يشهد لو آيات كثّبة ُب القرآف الكرٙب كقولو  ؛عندي ْٔ ُ َو ُٙ اَّللٍّ ِ  ىجسَْ ُُي٤ْ
: ِ حمس وقولو: [، ٙ]الرـو ُؽونَ َوَجَذَضةَوُز َخ٨ْ َقّحَِبةد َٔ ِي ََك٩ُٮا يُٮ ْؽِق اَّلٍّ َؽ الّىِ ْٔ ٪ٍّحِ َو ْوَعةِب اْْلَ

َ
 ىجس٭٥ِْ ِِف أ

...ومن ))ا بلفظ: مرفوعً   بن الصامت وأما الشطر اآلخر، فيشهد لو حديث عبادة .[ٙٔ]األحقاؼ:
 . أخرجو أٞبد((من أمره با٣بيار، إف شاء رٞبو، وإف شاء عذبو عبد اهلل ...و٠بع وعصى، فإف اهلل تعأب

 ."بنهوه وغّبٮبا (الصهيهْب)ولو طرؽ أخرى ُب . وغّبه بسند حسن
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أخربنا أبو بكر، أخربنا عبد اهلل، أخربنا ٧بمد بن ٞبزة،  :-أعِب: الواحدي-اؿ وق
حدثنا أٞبد بن ا٣بليل، حدثنا األصمعي، قاؿ: جاء عمرو بن عبيد إٔب أيب عمرو بن 

 العبلء، فقاؿ: يا أبا عمرو، ٱبلف اهلل ما وعد؟ قاؿ: ال.
اهلل وعده فيو؟ فقاؿ أبو قاؿ: أفرأيت َمن أوعده اهلل على عمل عقابا، أٱبلف قاؿ: 

عمرو بن العبلء من العجمة: أتيت يا أبا عثماف؟ إف الوعد غّب الوعيد، إف العرب ال تعد 
ا ٍب ، وإ٭با ا٣بلف أف تعد خّبً ا وفضبًل ا ٍب ال تفعلو، ترى ذلك كرمً ا أف تعد شرِّ ا وال خلفً عارً 

 ال تفعلو.
 وؿ:قاؿ: أما ٠بعت قوؿ األ قاؿ: فأوجد٘ب ىذا ُب العرب.

 (ٔ)٤بخلف ايعادي ومنجز موعدي          دتوػػػوإ٘ب وإف أوعدتو أو وع      
مذىب الكراـ، ويستهسن عند كل أحد  والذي ذكره أبو عمرو بن العبلء 

 : خلف الوعيد كما قاؿ السري ا٤بوصلي
 (ٕ)وإف أوعد الشر فالعفو مانعو          ر أ٪بز وعدهػػػػػػػػػد السػػإذا وع       

  

                                                

(، برواية أيب بكر ٧بمد بن القاسم األنباري، ط: دار صادر، بّبوت ٛ٘)ص: عامر بن الطفيلديواف  (ٔ)
(، تفسّب ٖٛٔ/ٗ(، القرطيب )ٜٜٕ/ٕ) مفاتيح الغيب(، ٕٓٚ/ٕانظر: الكشف والبياف ) ىػ[،ٜٜٖٔ]

حاشية الطييب  (،ٚ/ٖ(، حاشية الشهاب على البيضاوي )ٕٔٔ/ٕ) ائب القرآفغر (، ٜٖٗ/٘ابن كثّب )
( روح ا٤بعا٘ب ٖٕٛ/٘) بصائر ذوي التمييز(، ٛ٘ٔ/ٕ) عيوف األخبار (،ٕٓٔ/٘) على الكشاؼ

 (،ٜ٘/ٙ) هناية األرب ُب فنوف األدب(، ٖٕٗ/ٔ) حياة ا٢بيواف الكربى(، ٗ٘ٔ/ٔ) الكشكوؿ(، ٜٛ/ٕ)
 ا٢بور العْب(، ٕ٘/ٕ، للز٨بشري )ربيع األبرار (،ٖٖٗ/ٔ) البقاء العكربي ، أليبشرح ديواف ا٤بتنيب

 .(ٚٚٔ/ٔ) البصائر والذخائر (،ٗ٘ٙ/ٔ) ٧باضرات األدباء(، ٖٕٓ)ص:
 البقاء العكربي ، أليبشرح ديواف ا٤بتنيب(، ٕٕٖانظر: التذكرة الفخرية، للصاحب ّٔاء الدين اإلربلي )ص: (ٕ)

(ٕ/ٕٕٔ.) 
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ُب ىذا الفصل حيث قاؿ: الوعد والوعيد حق،   وأحسن ٰبٓب بن معاذ
ضمن ٥بم إذا فعلوا كذا أف يعطيهم كذا، ومن أؤب  ، فالوعد حق العباد على اهلل

 ،ففعلوا ،والوعيد حقو على العباد، قاؿ: ال تفعلوا كذا فأعذبكم ؟ بالوفاء من اهلل
 .(ٔ)إنو غفور رحيم ،الكـر والعفو :ٮبا بربناألنو حقو، وأوال ؛وإف شاء أخذ ،فإف شاء عفا

واعلم أفَّ ا٤بعتزلة حكوا أفَّ أبا عمرو بن العبلء ٤با قاؿ ىذا  : قاؿ الرَّازي
فقاؿ:   مكذّْب نفسو؟ الكبلـ قاؿ لو عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو فهل يسمَّى اهلل 

 عمرو بن العبلء.  ال، فقاؿ عمرو بن عبيد: فقد سقطت حجَّتك، قالوا: فانقطع أبو
وعندي أنَّو كاف أليب عمرو بن العبلء أف ٯبيب عن ىذا السُّؤاؿ  : قاؿ الرَّازي

فيقوؿ: إنَّك قسَت الوعيد على الوعد، وأنا إ٭با ذكرت ىذا لبياف الفرؽ بْب البابْب؛ وذلك 
، ومن ألفَّ الوعد حقّّ عليو، والوعيد حقّّ لو، ومن أسقط حقَّ نفسو فقد أتى با١بود وال كـر

، فظهر الفرؽ بْب الوعد والوعيد، وبطل قياسك، وإ٭با  أسقط حقَّ غّبه فذلك ىو اللُّـؤ
 .ذكرت ىذا الشعر إليضاح ىذا الفرؽ

بً فأمَّا قولك: لو ٓب يفعل لصار كاذبً   ا نفسو، فجوابو: أفَّ ىذا إ٭با يلـز لو  ا ومكذّْ
يدات مشروطة بعدـ العفو، فبل كاف الوعيد ثابًتا جزًما من غّب شرط، وعندي ٝبيع الوع

 واهلل -ا٢بكاية فهذا ما يتعلَّق ّٔذه  ،يلـز من تركو دخوؿ الكذب ُب كبلـ اهلل 
إف األخبار على سبيل الوعيد ٩با يفيد الزجر عن ا٤بعاصي واإلقداـ وقاؿ: " .(ٕ)"–أعلم

يد، على الطاعات، فإذا حصل ىذا ا٤بقصود جاز أف ال يوجد ا٤بخرب عنو كما ُب الوع
،   إف وعد اهلل :وعند ىذا قالوا ، وأما توعده بالعقاب فغّب الـز بالثواب حق الـز

وإ٭با قصد بو صبلح ا٤بكلفْب مع رٞبتو الشاملة ٥بم، كالوالد يهدد ولده بالقتل والسمل 

                                                

 (.ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٕ) ّب القرآف آّيدالوسيط ُب تفس (ٔ)
 (.ٜٛ -ٛٛ /ٕ، وانظر: روح ا٤بعا٘ب )(ٕ٘ٔ/ّٚب الرَّازي )تفس (ٕ)
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وإف ٓب يفعل فما ُب قلب الوالد من  ،والقطع والضرب، فإف قبل الولد أمره فقد انتفع
  . (ٔ)"تلو وعقوبتوالشفقة يرده عن ق

 -أي: العصاة–، فهم -كما سيأٌب–دوف الكفرة  من ا٤بؤمنْب وىذا ٨بتو بالعصاة 
إف شاء عذّٔم، وإف شاء عفا عنهم. وال يفهم من ذلك: ارتفاع  ،ٙبت مشيئة اهلل 

 العذاب عن العصاة مطلًقا، ولكنو إف دؿ فإ٭با يدؿ على جواز العفو وا٤بسا٧بة لعصاٍة اهللُ 
  ُكما ىو معلـو-بأحوا٥بم، وا٤بعاصي تتفاوت  أعلم- . 

من كبائر الذنوب من  االسَبساؿ ُب ا٤بعاصي مع االتكاؿ على الرٞبةوال ٱبفى أف 
األمن من ) :كما سيأٌب بيانو ُب مبهثا٤بتوعد عليها بالعذاب، وىو أسباب ا٣ببلف.   

  (.مكر اهلل 
 ،العصاة ٙبت مشيئة اهلل  ما يدؿ على ما تقرَّر من كوف :وقد جاء ُب ا٢بديث

قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عبادة بن الصامت عن  ما صحَّ  :فمن ذلك
ا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا بايعوني على أف ال تشركوا باهلل شيئً ))

فمن وفى منكم فأجره على  ،ببهتاف تفترونو بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوا في معروؼ
ا من ذلك هلل، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة لو، ومن أصاب منها شيئً ا

 . (ٕ)((فستره اهلل، فهو إلى اهلل إف شاء عذبو وإف شاء غفر لو
 رسوؿ اهلل قاؿ: ٠بعت   عبادة بن الصامت: عن وُب رواية

ُهنَّ شيئً ُيضَ  لمخمس صلوات َكَتبَػُهنَّ اهلل على العباد، فمن جاء ِبِهنَّ )) يقوؿ: ا يّْْع ِمنػْ

                                                

 (.ٜٜٕ/ٕ) مفاتيح الغيب (ٔ)
 [.ٜٓٚٔمسلم ][، ٛٙٗٚ، ٖٕٔٚ، ٔٓٛٙ، ٕٜٖٛ، ٛٔري ]صهيح البخا( ٕ)
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ا ِبَحقِّْهنَّ، كاف لو عند اهلل عهد أف يدخلو الجنة، ومن لم يأت ِبِهنَّ فليس لو استخفافً 
بَُو، وإف شاء أدخلو الجنة   .(ٔ)((عند اهلل عهد، إف شاء َعذَّ

من عبد ))قاؿ:  أف النيب    عبادة بن الصامتوُب رواية: عن 
الة، وآتى الزكاة، وسمع وأطاع، فإف اهلل يدخلو من اهلل ال يشرؾ بو شيئا فأقاـ الص

ا وأقاـ أي أبواب الجنة شاء، ولها ثمانية أبواب، ومن عبد اهلل ال يشرؾ بو شيئً 
الصالة، وآتى الزكاة، وسمع وعصى، فإف اهلل من أمره بالخيار إف شاء رحمو، وإف 

 .(ٕ)((شاء عذبو
ر ال ٧بالة، فبل ٯبوز أف يقاؿ وقد ثبت أف الكافر يدخل النا" :قاؿ ابن بطاؿ 

ا؛ من تركها وىو معتقد لوجؤّا ال جاحدً  :قصد فيو مثل ىذا، فعلمنا أنو 
إباءة إبليس من السجود  ُب  النار ال ٧بالة، وال حجة ألٞبدألف ا١باحد يدخل 

فجاىر  ،أمره  واستكرب، ورد على اهلل  وصار بذلك كافرا؛ ألنو عاند اهلل
  .(ٖ)"فهو أشد من ا١باحد أو مثلو؛ ألنو جهدىا واستيقنتها نفسو ، با٤بعصية هلل

                                                

شيبة  ن أيبواب[، ٔٚ٘ٔ] ابن ا١بعد[، و ٕٜٖ] ا٢بميديو ، [٘ٚ٘ٗ]، وعبد الرزاؽ [ٓٓٗ]أخرجو مالك  (ٔ)
و٧بمد  ،[ٕٓٗٔ]، وأبو داود [ٔٓٗٔ]، وابن ماجو [ٛٔٙٔ] ي، والدارم[ٖٜٕٕٙ]، وأٞبد [ٕ٘ٛٙ]

 ُب الطربا٘بو ، [ٕٚٔٗ]وابن حباف  ،[ٔٙٗ] يوالنسائ ،[ٜٕٓٔ] (تعظيم قدر الصبلة) بن نصر ُب
 (التمهيد) ُب  اؿ ابن عبد الربق [،ٜٗٗ]، والضياء [ٕٕٕٙ] ي، والبيهق[ٖ٘] (الشاميْب)
أخرجو أبو داود والنسائي وابن ماجو وابن ":  وقاؿ العراقي. "حديث صهيح ثابت"(: ٕٛٛ/ٖٕ)

 . ا٤بغِب عن ٞبل األسفار"وصههو ابن عبد الرب ، عبادة بن الصامت :حباف من حديث
وصههو  ،أخرجو مالك وأصهاب السنن": (ٖٕٓ/ٕٔ) (الفتح) ُب  قاؿ ا٢بافظ(. و ٖٚٔ)ص:

 ."ن وغّبٮباابن حباف وابن السك
[، والطربا٘ب ُب )الشاميْب( ٕٗٓٚ[، والبزار ]ُٜٛٙب )السنة( ]بن أيب عاصم [، وإٕٛٙٚأخرجو أٞبد ] (ٕ)

رواه أٞبد والطربا٘ب، ورجاؿ أٞبد (: "ٕٙٔ/٘)  قاؿ ا٥بيثمي(. ٕٕ٘/ٙٙوابن عساكر ) [،ٔٔٙٔ]
 ."ثقات

 (.ٜٚ٘ -ٛٚ٘ /ٛ) البن بطاؿ ي،شرح صهيح البخار  (ٖ)
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بإثابتو ا٤بؤمنْب علي أعما٥بم بالعهد ا٤بوثوؽ بو، الذي ال   شبو وعد اهلل" وقيل:
شيء، ومن  اهلل  ىا لعفوه، وأنو ال ٯبب علٱبلف، ووكل أمر التارؾ إٕب مشيئتو ٘بويزً 

 .(ٔ)"ُب الوعيد٧بافظة الوعد، وا٤بسا٧بة  :ديدف الكراـ
بو الكفار ال يصح أف ٱبلفو   ما أوعد اهلل" : قاؿ الشيخ الشنقيطي

ا يبطلو وأف العرب تعد الرجوع عن اإليعاد كرمً  ،ألنو إيعاد ؛؛ ألف ادعاء جواز إخبلفوٕباؿ
 أمراف:

ألف إيعادىم بإدخا٥بم النار ٩با  ؛: أنو يلزمو جواز أال يدخل النار كافر أصبًل األوؿ
، وىذا ال شك ُب بطبلنو. زعموا  أف الرجوع عنو كـر

ال ٱبلف ما أوعد بو الكفار   : ما ذكرنا من اآليات الدالة: على أف اهللالثاني
٦ُْخ إَِِلُْس٥ْ ثِةلْٮَِخًِؽ حمس من العذاب، كقولو: يٍّ َوَْٝؽ َٝؽٍّ َْ ََتَْذِى٧ُٮا ََلَ ْٮُل  Lَٝةَل  َٞ ُل ا٣ْ ٦َة ُحجَؽٍّ

يٍّ  ٍّٜ وَِخًؽِ حمسوقولو تعأب فيهم: [، ٜٕ-ٕٛ]ؽ:اآلية  ىجسََلَ ٍّٜ حمسوقولو فيهم:  [،ٗٔ]ؽ: ىجسََٚع ََٚع
ةِب  َٞ  .(ٕ)"ومعُب حق: وجب وثبت، فبل وجو النتفائو ٕباؿ .[ٗٔص:] ىجسِٔ

ٍّٜ وَِخًؽِ حمس :وقولو  َب الؿَُّق٢َ ََٚع ىذه اآلية الكرٲبة تدؿ على  [،ٗٔ]ؽ: ىجسُُكٌّ ٠َؾٍّ
ا ال يتهتم ويثبت ُب حقو ثبوتً  :ٰبق عليو العذاب، أي  أف من كذب الرسل
  وىو دليل واضح على أف ما قالو بعض أىل العلم من أف اهلل .يصح معو ٚبلفو عنو

إنو ال ٱبلف وعيده، وأف  :وٓب يقل ،ألنو قاؿ: إنو ال ٱبلف وعده ؛يصح أف ٱبلف وعيده
 إخبلؼ الوعيد حسن ال قبيح، وإ٭با القبيح ىو إخبلؼ الوعد، وأف الشاعر قاؿ:

 ٤بخلف إيعادي ومنجز موعدي         وإ٘ب وإف أوعدتو أو وعدتو
لكن ال يصح اإلطبلؽ؛ لذلك يقوؿ و  ٲبدح نفسو بأنو ٱبلف الوعيد، لكنو ينجز الوعد.

للكفار  ألف وعيده  ؛ٕباؿ -أي: اإلطبلؽ- ال يصحو  : الشنقيطيالشيخ 
                                                

 (.ٕ٘ٗ/ٖ(، وانظر: فيض القدير )ٜٙٛ/ٖ) لطييب على مشكاة ا٤بصابيح( شرح أ)
 (.ٕٚٚ/٘) أضواء البياف (ٕ)
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َب الؿَُّق٢َ  ُُكٌّ حمس كما دؿ عليو قولو ىنا: حق ووجب عليهم بتكذيبهم للرسل  ٠َؾٍّ
ٍّٜ وَِخًؽِ   .ىجسََٚع

لعلة  :كقولو: سها فسجد، أي  ،وقد تقرر ُب األصوؿ أف الفاء من حروؼ العلة
ةرَُِٝح حمس :لعلة سرقتو، ومنو قولو  :وسرؽ فقطعت يده، أي ،سهوه ةرُِق َوالكٍّ َوالكٍّ

يِْؽَحُ٭٧َة
َ
ٮا خ ُٕ َُ لكوف الوعيد  ؛علة صهيهة  فتكذيبهم الرسل ،[ٖٛا٤بائدة:] ىجسَٚةْر

بالعذاب حق ووجب عليهم، فدعوى جواز ٚبلفو باطلة ببل شك، وما دلت عليو ىذه 
ةرُِق حمس ُب ىذه السورة الكرٲبة: ا ُب آيات أخر، كقولو اآلية الكرٲبة جاء موضهً  َوالكٍّ

يِْؽَحُ٭٧َة
َ
ٮا خ ُٕ َُ ةرَُِٝح َٚةْر  يبدؿ لديو ىو والتهقيق: أف ا٤براد بالقوؿ الذي ال[، ٖٛا٤بائدة:] ىجسَوالكٍّ

 الوعيد الذي قدـ بو إليهم.
ةِب حمس (:ص) :سورةُب  وقولو  َٞ ِٔ  ٍّٜ َب الؿَُّق٢َ ََٚع ٍّْ ٠َؾٍّ

ِ ، [ٗٔص:] ىجسإِْن ُُكٌّ إ

ؤّذا تعلم أف الوعيد الذي ال ٲبتنع إخبلفو ىو وعيد عصاة ا٤بسلمْب بتعذيبهم على كبائر 
َ حمس أوضح ذلك ُب قولو: ألف اهلل  ؛الذنوب ُِْ٘ٛؿ ٦َة ُدوَن إِنٍّ اَّللٍّ ْن شَُْرََك ث٫ِِ َويَ

َ
ُِْ٘ٛؿ أ َْ َح  

َٟ ل٨ْ٧َِ شََنةءُ  ِ عن ذنوب عباده   وىذا ُب ا٢بقيقة ٘باوز من اهلل ،[ٛٗالنساء:] ىجسَذل
ع إيهاـ دف)ذلك، وقد أوضهنا ىذا ُب كتابنا: ا٤بؤمنْب العاصْب، وال إشكاؿ ُب 

َٝةَل حمس :ُب الكبلـ على قولو  (األنعاـ) :ُب سورة (االضطراب عن آيات الكتاب
 ُ ٍّْ ٦َة َمةَء اَّللٍّ

ِ  .(ٔ)"[ٕٛٔاألنعاـ:] ىجسانلٍّةُر ٦َسَْٮاُز٥ْ َػةَِلِي٨َ ذًَِ٭ة إ
هما ا١بناحاف اللذاف ف، ٯبمع بْب ا٣بوؼ والرجاءفمن أراد التوفيق وا٥بداية فينبغي 

خر، بل ٮبا ِصنواف، يرتقي ّٔما السالك إٔب ُسدَّة النجاة، وال ينفُع واحٌد منهما دوف اآل
 وٗبثابِة كفٍب ا٤بيزاف. 

                                                

 (.ٜٚ-ٜٗ)ص: دفع إيهاـ االضطراب عن آيات الكتاب( وانظر: ٕ٘ٗ/ٚ) أضواء البياف (ٔ)
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بغّب  فمن االغَبار: التمادي ُب الذنوب مع رجاِء العفو، وتوقُّع القرب من اهلل 
بل بدَّ من ٙبقيق التَّكافؤ والتَّوازف بْب ا٣بوؼ فطاعة، وانتظاُر زرع ا١بنة بَِبْذر النار. 

نيا،  ويفوز بالنَّعيم ُب اآلخرة.  والرَّجاء؛ حٌب تستقيم حياة ا٤بؤمن ُب الدُّ
فبل يغلُّْب العبُد جانَب الرجاء؛ لئبل يفضي بو ذلك إٔب األمِن من مكِر اهلل؛ فيكوَف 

ٮُْم حمس فيهم: من الذين قاؿ اهلل  َٞ ٍّْ ا٣ْ
ِ ِ إ ٨ُ٦َ ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ

ْ
َٓ يَأ َٚ ِ ٦ُِ٪ٮا ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ

َ
َٚأ

َ
أ

ونَ  نَب ا٣بوؼ؛ لئبل يفضي بو إٔب اليأِس من رٞبة وال يغلُّْب جا [.ٜٜ]األعراؼ: ىجساْْلَةِِسُ
ٍّْ حمسفيهم:   فيكوَف من الذين قاؿ اهلل ؛ اهلل

ِ ٍُ ٨ْ٦ِ رَْْحَحِ َرب٫ِِّ إ ٪َ ْٞ َو٨ْ٦َ َح
ة٣َّٮنَ  ٌٍّ ٍّْ حمس فيهم:  ومن الذين قاؿ اهلل [.ٙ٘]ا٢بجر:ىجس ال

ِ ِ إ ُس ٨ْ٦ِ َرْوِح اَّللٍّ
َ
َْ َحًْأ إ٫ٍُّ٩ِ 

ٮُْم ا٣ََْكُِٚؿونَ  َٞ إفَّ قوًما أ٥بتُهُم األما٘بُّ حٌب خرجوا من  :ا٢بسن قاؿ  [.ٚٛ]يوسف: ىجسا٣ْ
الدنيا بغِّب توبة، يقوؿ أحدىم: إ٘ب ألحسُن الظنَّ بريب، وَكَذَب لو أحسَن الظنَّ ألحسن 

يا ، موعودؾويرجو  ،اللهم اجعلنا ٩بن ٱباؼ وعيدؾيقوؿ:   كاف قتادةو  .(ٔ)العمل
، يا رحيم  ياف ذلك مفصبًل.وسيأٌب ب .(ٕ)بَارُّ

                              
  

                                                

(، ٕٛٔ(، التذكرة بأحواؿ ا٤بوتى وأمور اآلخرة، للقرطيب )ص:ٖٕٖ/ ٖ( انظر: كشف ا٤بشكل، البن ا١بوزي )ٔ)
 (.ٕٛا١بواب الكاُب ٤بن سأؿ عن الدواء الشاُب )ص:

 .(ٜٕ/ٚٔ(، تفسّب القرطيب )ٜٖ٘/٘) النكت والعيوف(، ٕٔٗ/ٚانظر: تفسّب ابن كثّب )( ٕ)
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  اضطبحث اِّول                                
  اضــصــــغر بـاضضه                       

 

 
 

  أواًل: تعريف الكفر وبياف أنواعو:
. وأصل الكفر: السَب والتغطية، ومنو مأخوذ من السَب والتغطية ٔ الكفر لغة: - 

الكافر؛ ألنو يسَب ا٢بق وٯبهده، والزارع كافر؛ ألنو يسَب ا٢بب، والليل ا٤بظلم كافر؛ ألنو 
 . (ٔ)بظلمتو يسَب كل شيء

ؿُْت ث٧َِة حمس :-حكاية عن الشيطاف- ويأٌب الكفر ٗبعُب الرباءة، كقولو  َٛ إِّّنِ َز
ْكُذ٧ُٮِن ٨ْ٦ِ َرج٢ُْ  ْْشَ

َ
 .(ٕ)أي: تربأت [،ٕٕاىيم:]إبر  ىجسأ

 
 الكفر في االصطالح:   - ٕ

الكفر ُب االصطبلح الشرعي يأٌب ُب مقابل اإلٲباف، وٗبعُب: جهود النعمة، أو إف 
الكفر: ضد اإلٲباف. وقد كفر "ُب )الصهاح(:   ُب مقابل الشكر. قاؿ ا١بوىري

ل: جائع وجياع، ونائم نياـ. وٝبع باهلل كفرًا. وٝبع الكافر: ُكفَّار وَكَفرَة وِكفاٌر أيًضا، مث

                                                

تفسّب  ،(ٗٔٚ(، ا٤بفردات، للراغب، مادة: )كفر( )ص:ٔ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسّب النيسابوري )غرائب القرآف( )ٔ)
 (.ٕٚ/ٔا٤باوردي )النكت والعيوف( )

(، ٖٓٗ/ٕ(، )ٙٔ٘/ٔ(، تفسّب مقاتل بن سليماف )ٔٔٔ/ٓٔ( انظر: هتذيب اللغة، لؤلزىري، مادة: )كفر( )ٕ)
 (.ٖٗ/٘(، تفسّب أيب السعود )ٜٚٔ/ٖتفسّب البيضاوي )
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الكاِفرَة: الَكواِفُر. والكفر أيضا: جهود النعمة، وىو ضد الشكر. وقد كفره كفورًا 
 .(ٔ)"وكفرانًا

والكافر على اإلطبلؽ متعارؼ فيمن ٯبهد الوحدانية، أو " : وقاؿ الراغب
وترؾ ما لزمو من شكر النبوة، أو الشريعة، أو ثبلثتها، وقد يقاؿ: كفر ٤بن أخل بالشريعة، 

 .(ٕ)"عليو اهلل 
الكفر ُب الشريعة: جهد الربوبية، وجهد نبوة نيب من " : وقاؿ ابن حـز

٩با  األنبياء صهت نبوتو ُب القرآف، أو جهد شيء ٩با أتى بو رسوؿ اهلل 
 .(ٖ)"صح عند جاحده بنقل الكافة، أو عمل شيء قاـ الربىاف بأف العمل بو كفر

حكم بردتو وكفره، إال أف  (ٗ)ما يعلم من دين اإلسبلـ ضرورةمن جهد "قيل: و 
يكوف قريب عهد باإلسبلـ، أو نشأ ببادية بعيدة و٫بوه ٩بن ٱبفى عليو، فيعرؼ ذلك، فإف 
استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استهل الزٗب أو ا٣بمر أو القتل أو غّب ذلك من 

 .(٘)"احملرمات الٍب يعلم ٙبرٲبها ضرورة
الفقهاء على أنو من استخف بالقرآف، أو با٤بصهف، أو بشيء منو، أو وقد اتفق 

جهد حرفًا منو، أو كذب بشيء ٩با صرح بو من حكم أو خرب، أو شك ُب شيء من 
 . (ٙ)ذلك، أو حاوؿ إىانتو بفعل معْب، مثل إلقائو ُب القاذورات كفر ّٔذا الفعل

                                                

 (.ٚٓٛ/ٕلصهاح، للجوىري، مادة: )كفر( )ا( ٔ)
 (.٘ٔٚ-ٗٔٚ( ا٤بفردات، للراغب، مادة: )كفر( )ص:ٕ)
 (.ٙٛ٘/ٕ(، وانظر: فتاوى السبكي )ٛٔٔ/ٖواألىواء والنهل )صل ُب ا٤بلل ( الفٖ)
 (كالصبلة وما أشبو ذلك ٩با ٱبرج من الدين.ٗ)
 (.ٓ٘ٔ/ٔ( شرح اإلماـ النووي على صهيح مسلم )٘)
(، ا٤بواقف، لعضد ٕٖٚ/ٔ(، جامع العلـو وا٢بكم، البن رجب )ٕٔ٘/ٖ( انظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )ٙ)

(، ٕٗٚ/ٕ(، إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ، البن دقيق العيد )ٚٗ٘ -٘ٗ٘/ٖالدين اإلٯبي )
 (. ٜٜٔ/ٔ(، إرشاد الفهوؿ، للشوكا٘ب )ٖٛ/ٗاحملصوؿ، للرازي )
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لكبائر: ا١برأة على ٨بالفة أصل الكفر: ا١بهل بالربوبية، وأصل ا" : قاؿ القراُب
أمر اهلل تعأب بفعل ما هنى عنو وعظمت مفسدتو؛ الستيبلء الشهوة عليو، فما كاف من 
ا٤بعاصي مقتضًيا ا١بهل بالربوبية نصِّا من ٫بو الشرؾ باهلل تعأب، وجهد ما علم من الدين 

، وجهد بالضرورة، كجهد وجوب الصبلة و٫بوٮبا، و٫بو: إلقاء ا٤بصهف ُب القاذورات
بكونو ال يعلم أو ال يريد أو ليس ٕبي و٫بوه، فهو  البعث، أو النبوات، أو وصفو 

 . (ٔ)"الكفر ا٤بتفق عليو
أو  ،أو صاحبة ،اأو جعل لو شريكً  ومن جهد اهلل " :قاؿ ابن قدامة 

 ،اأو جهد نبيِّ  ،أو سبو، أو كذب رسولو  ،أو سبو ،أو كذب اهلل  ،اولدً 
ا ٧برمً  أو أحلَّ  ،أو جهد أحد أركاف اإلسبلـ ،ا منوأو شيئً  ، أو جهد كتاب اهلل

إال أف يكوف ٩بن ٚبفى عليو الواجبات واحملرمات  فقد ارتدَّ  ،ظهر اإلٝباع على ٙبرٲبو
 .(ٕ)"فإف ٓب يقبل كفر ،فيعرؼ ذلك

 ، الشرؾ باهلل :الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب، منهاوا٢باصل أف 
إنكار ما علم من  :ومنها ، استهبلؿ ما حـر اهلل :ة، ومنهاا١بهد للنبو  :ومنها

  الدين بالضرورة.
إ٭با " : أما بياف وجو الصلة بْب ا٤بعُب اللغوي واالصطبلحي فقد قاؿ الزجاج

 . (ٖ)"٠بي كافرًا؛ ألنو سَب بكفره اإلٲباف
  

                                                

 (.ٖٙٔ/ ٔ( الفروؽ، للقراُب )ٔ)
 (.ٚٔٙ(، وانظر: العدة شرح العمدة )ص:ٜٖٔ( عمدة الفقو )ص:ٕ)
 (.ٖٕٓ/ٕ( معا٘ب القرآف وإعرابو )ٖ)
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لسَبه ويقاؿ: ٠بي الكافر كافرًا؛ لسَبه نعمة اهلل عليو، أو " : وقاؿ ا٣بطايب
 .(ٔ)"ودالئل توحيده ، على نفسو شواىد ربوبية اهلل

 
 أوجو ورود الكفر في القرآف الكريم:  - ٖ
 ذكر أىل التفسّب أف الكفر ُب القرآف على ٟبسة أوجو: " :قاؿ ابن ا١بوزي  

ُؿوا َقَٮاءٌ حمس :[ٙ:البقرة]ُب  ومنو قولو  :أحدىا: الكفر بالتوحيد َٛ ِي٨َ َز إِنٍّ اَّلٍّ
 ًَْ٤ ْم ل٥َْ ُت٪ِْؾر٥٬ُْْ َٔ

َ
٩َْؾْرتَُ٭٥ْ أ

َ
خ
َ
وَن َخ٨ْ َقب٢ًِِ حمس [،ٕ٘ا٢بج:]وُب  ،ىجسِ٭٥ْ أ ُؿوا َويَُىؽَّ َٛ ِي٨َ َز إِنٍّ اَّلٍّ

 ِ  وىو األعم ُب القرآف. ،ىجساَّللٍّ
َْ حمس :[ٕ٘ٔالبقرة:]ُب   ومنو قولو :والثاني: كفراف النعمة َواْم١ُُؿوا ِِل َو

ُؿونِ  ُٛ ٩َْخ ٨َِ٦ ا٣ََْكِٚؿِي٨َ َوذَ حمس :[ٜٔالشعراء:]وُب  ،ىجسدَْس
َ
٤َْخ َوخ َٕ َٟ ا٣ٍِِّت َذ ٤ََْٕذ وُب  ،ىجس٤ََْٕخ َذ

ؿُ حمس :[ٓٗالنمل:] ُٛ ْز
َ
ْم أ

َ
ْم١ُُؿ أ

َ
أ
َ
 .ىجسأ

ُؿ حمس :[ٕ٘العنكبوت:]ُب  ومنو قولو  :والثالث: التبري ُٛ ًَة٦َحِ يَْس ُث٥ٍّ يَٮَْم ا٣ِْٞ
ٍْٕي  ُس٥ْ ثِجَ ٌُ ْٕ ْؿ٩َة ثُِس٥ْ حمس :[ٗا٤بمتهنة:]، أي: يتربأ بعضكم من بعض. وُب ىجسَب َٛ  .ىجسَز

ُؿوا حمس :[ٜٛالبقرة:]ُب  ومنو قولو  :والرابع: الجحود َٛ َؿُٚٮا َز َٔ ة َصةء٥ْ٬َُ ٦َة  ٍّ٧َ٤َٚ
 .ىجسث٫ِِ 

ةَر جََجةد٫ُُ حمس :[ٕٓ:ا٢بديد]ُب  ومنو قولو  :والخامس: التغطية ٍّٛ َضَت ا١ُْ٣ ْٔ َ
، ىجسأ

 .(ٕ)"يريد الزراع الذين يغطوف ا٢بب
 

  

                                                

 (.ٖٙٔ/ ٗلسنن )( معآب أ)
 (.ٚٔ٘ -ٙٔ٘النواظر )ص:( نزىة األعْب ٕ)
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 وبياف أنواعو: ،األكبر التحذير من الكفر: ثانًيا
 التحذير من الكفر األكبر المتوعد عليو بالنار: – ٔ
 الكفر ا٤بتوعد عليو با٣بلود بالنَّار ىو الكفر األكرب ا٤بخرج عن ا٤بلة، وأما الكفر إفَّ 

      ٙبت ا٤بشيئة داخبًل النَّار، ولكن صاحبو يبقى األصغر فقد يكوف من أسباب دخوؿ 
 . -بيانو كما سيأٌب-

ٗبا ٱبرجو عن اإلسبلـ من قوؿ أو فعل أو ا٤بكلف أف يأٌب  (:الكفر األكرب)و
ُب بياف عاقبة  اهلل كما قاؿ   ،وىو الكفر ا٤بتوعد عليو با٣بلود ُب النار اعتقاد.

ْوَعةُب انلٍّةرِ ٥ْ٬ُ ذًَِ٭ةحمسالكافرين يـو القيامة: 
َ
َٟ أ ِ و٣َه

ُ
ثُٮا ثِآيَةدَِ٪ة أ ُؿوا َوَكؾٍّ َٛ ِي٨َ َز  َواَّلٍّ

ونَ  ِي٨َ حمسوقاؿ:  [.ٜٖ]البقرة: ىجسَػةَِلُ ٧َُ٤ةِت إَِِل انلَّٮرِ َواَّلٍّ َّْ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ُُيْؿُِصُ٭٥ْ ٨َ٦ِ ا٣ ُ َوِّلَّ اَّلٍّ اَّللٍّ
ْوَعةُب انلٍّةرِ ٥ْ٬ُ ذًِ٭َ 

َ
َٟ أ ِ و٣َه

ُ
٧َُ٤ةِت أ َّْ ُٗٮُت ُُيْؿُِصٮَجُ٭٥ْ ٨َ٦ِ انلَّٮرِ إَِِل ا٣ ة ٍُّ ْوِِلَةؤ٥ُ٬ُُ ا٣

َ
ُؿوا أ َٛ ة َز

ُد٥ْ٬ُ ٨َ٦ِ حمسوقاؿ:  [،ٕٚ٘]البقرة: ىجسونَ َػةَِلُ  َْ ْو
َ
َْ أ ْمَٮالُُ٭٥ْ َو

َ
ِِْ٘نَ َخ٪ُْ٭٥ْ أ ُؿوا ٨َْ٣ ُت َٛ ِي٨َ َز إِنٍّ اَّلٍّ

ونَ  ْوَعةُب انلٍّةرِ ٥ْ٬ُ ذًَِ٭ة َػةَِلُ
َ
َٟ أ ِ و٣َه

ُ
ِ َمحْبًة َوأ َْٕضْت حمس وقاؿ: [،ٙٔٔ]آؿ عمراف: ىجساَّللٍّ ِإَوْن َت

إَِذا ٠ُ 
َ
ََٕضٌت َْٝٮلُُ٭٥ْ أ َٟ َذ ِ و٣َه

ُ
ُؿوا ثَِؿبِِّ٭٥ْ َوأ َٛ ِي٨َ َز َٟ اَّلٍّ و٣َهِ

ُ
ٍٜ َصِؽيٍؽ أ

إ٩ٍِّة ٣َِِف َػ٤ْ
َ
٪ٍّة دَُؿاثًة أ

ونَ  ْوَعةُب انلٍّةرِ ٥ْ٬ُ ذًَِ٭ة َػةَِلُ
َ
َٟ أ ِ و٣َه

ُ
ْخَ٪ةِٝ٭٥ِْ َوأ

َ
ُل ِِف أ َٓ ْٗ َ َْ ََب حمسوقاؿ:  [،٘]الرعد: ىجسا ْٞ وَُخ

 حمسوقاؿ:  [،ٖ٘]الرعد: ىجسا٣ََْكِٚؿِي٨َ انلٍّةرُ 
َ
ْن َحذٍِّؼُؾوا َِٔجةدِي ٨ْ٦ِ ُدوِِن أ

َ
ُؿوا أ َٛ ِي٨َ َز ََٚعِكَت اَّلٍّ

 ًْ ـُ ٥َ ل٤ََِْكِٚؿِي٨َ ٩ُ ْخَذْؽ٩َة َصَ٭٪ٍّ
َ
ْوِِلَةَء إ٩ٍِّة أ

َ
اؤ٥ْ٬ُُ َصَ٭٪٥ٍُّ ث٧َِة حمس وقاؿ: [،ٕٓٔ]الكهف: ىجسأ ـَ َٟ َص ِ َذل

ًوا ـُ َُؾوا آيَةِِت َورُُقِِل ٬ُ ُؿوا َواَتٍّ َٛ َ حمسوقاؿ:  [،ٙٓٔ]الكهف: ىجسَز َْ ل ُؿوا ِظَْي  َٛ ِي٨َ َز ٥َُ٤ْٕ اَّلٍّ ْٮ َح
ونَ  َْ ٥ْ٬ُ ُح٪ََْصُ ُ٭ٮر٥ِْ٬ِ َو ُّ َْ َخ٨ْ  ٮَن َخ٨ْ وُُصٮ٬ِِ٭٥ُ انلٍّةَر َو َّٛ وقاؿ:  [،ٜٖ]األنبياء: ىجسيَُس

ُٙ َخ٪ُْ٭٥ْ ٨٦ِْ حمس ٍّٛ َْ ُُيَ ٤ًَِْ٭٥ْ َذ٧ًَُٮدُٮا َو َٔ ََض  ْٞ َْ ُح  ٥َ ُؿوا لَُ٭٥ْ ٩َةُر َصَ٭٪ٍّ َٛ ِي٨َ َز َؾاثَِ٭ة  َواَّلٍّ َٔ

ٮرٍ  ُٛ َٟ ََنْـِي ُُكٍّ ٠َ ِ ُؿوا إَِِل َصَ٭٪٥ٍَّ ُزَمًؿا َظِتٍّ إِذَا حمس وقاؿ: [،ٖٙ]فاطر: ىجس٠ََؾل َٛ ِي٨َ َز َٜ اَّلٍّ وَِقً
٤ًَُْس٥ْ آيَةِت  َٔ دُِس٥ْ رُُق٢ٌ ٦ِ٪ُْس٥ْ َحذ٤ُْٮَن 

ْ
ل٥َْ يَأ

َ
َجذَُ٭ة خ ـَ ثَْٮاُبَ٭ة َوَٝةَل لَُ٭٥ْ َػ

َ
َصةُءو٬َة ُٚذَِعْخ خ

ََٕؾاِب لََعَ ا٣ََْكِٚؿِي٨َ  َربُِّس٥ْ  ْخ ََك٧َُِح ا٣ْ ٍّٞ ةَء يَٮ٦ُِْس٥ْ ٬ََؾا َٝةلُٮا ثََِل َو٣َِس٨ْ َظ َٞ ِ َويُ٪ِْؾُرو٩َُس٥ْ ٣
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ِي٨َ  ;6 ثَْٮاَب َصَ٭٪٥ٍَّ َػةَِلِي٨َ ذًَِ٭ة َٚجِئَْف ٦َسَْٮى ال٧َُْذ١ََّبِ
َ
إٔب [..ٕٚ-ٔٚر:]الزم ىجس>6ر٢ًَِ اْدُػ٤ُٮا خ

 ة. غّب ذلك من اآليات، وىي كثّب 
 :) الكفر ىو أكرب الكبائر على اإلطبلؽ، فبل كبّبة فوؽ الكفر، "وُب )تبيْب احملاـر

معرفة  :وإ٭با كاف كذلك؛ ألنو يعدـ ا٤بقصود األصلي من خلق العآب. وا٤بقصود من خلقو
 وصفاتو، وأ٠بائو، وأفعالو،  وأحكامو، وكتبو، ورسلو، والوسيلة ا٤بقرّْبَة إليو. ذات اهلل 

 حجاٌب بْب العبِد وبْب ىذه ا٤بعارؼ، ٖببلؼ سائر ا٤بعاصي.  والكفرُ 
وأعظم ا١بهل: الكفر باهلل تعأب، ومن كفر  .والعبد بقدر جهلو يبعد عن ربّْو 

 .(ٔ)"بعًدا أبديِّا فقد بعد من اهلل 
 
 أنواع الكفر األكبر: - ٕ

رب، فخمسة وأما الكفر األك"ُب بياف أنواع )الكفر األكرب(:  قاؿ ابن القيم 
 :(ٕ)أنواع

                                                

(، لسناف الدين يوسف بن عبد اهلل األماسي، الباب األوؿ: باب الكفر. ٔ)  ( انظر: ٙبقيقنا لكتاب: )تبيْب احملاـر
( وقيل: الكفر على أربعة أ٫باء: كفر إنكار، وكفر جهد، وكفر عناد، وكفر نفاؽ. فكفر اإلنكار ىو أف ال ٕ)

أصبًل، أو ال يعَبؼ بو،  وال يعرؼ ما يذكر لو من التوحيد ]يعِب: أنو يكفر بقلبو  يعرؼ اهلل 
ولكن ٯبهده، يعِب: أف  ،ولسانو، فبل يعتقد ا٢بق وال يقر بو[. وكفر ا١بهد: ىو أف يعرؼ اهلل 

، ويعَبؼ بلسانو، يعرؼ بقلبو وال يقر بلسانو، ككفر إبليس. وكفر العناد: ىو أف يعرؼ اهلل تعأب بقلبو
اهلل  ولكن ال يدين بو. وأما كفر النفاؽ: أف يعَبؼ باللساف وال يعتقد بالقلب؛ فهذه أنواع الكفر؛ فمن لقي

تعأب بنوع منها ٓب يغفر لو. وقد أطلق الشارع الكفر على ما سوى األربعة، وىو: كفراف ا٢بقوؽ والنعم. 
(. وقاؿ ٙٛ/ٔ(، تفسّب البغوي )ٙٗ/ٔسّب السمعا٘ب )(، تفٖٚٔ/ٔانظر: الكواكب الدراري، للكرما٘ب )

وما دوف ذلك يقرب منو، وٙبقيق ذلك ما قالو ، و)الكفر ا٤بطلق( ىو الكفر باهلل  : العيِب
منها ٓب  بواحد األزىري: الكفر باهلل أنواع: إنكار، وجهود، وعناد، ونفاؽ. وىذه األربعة من لقي اهلل 

لؤلزىري، مادة: )كفر(  ،(، هتذيب اللغةٕٓٓ/ٔ)عمدة القاري( ) يغفر لو. انظر ذلك مفصبًل ُب
 (. ٙٛٔ -٘ٛٔ/ٗ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر، البن األثّب )ٓٔٔ/ٓٔ)
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وال ، فإنو ٓب ٯبهد أمر اهلل  ؛كفر إبليس  :: ٫بوكفر اإلباء واالستكبار: األوؿ
قابلو باإلنكار، وإ٭با تلقاه باإلباء واالستكبار، ومن ىذا كفر من عرؼ صدؽ الرسوؿ 

،  وأنو جاء با٢بق من عند اهلل، وٓب ينقد لو إباء واستكبارًا(ٔ) . 
ال  ،: أف يعرض بسمعو وقلبو عن الرسوؿ اضكفر اإلعر : الثاني

 يصدقو وال يكذبو، وال يواليو وال يعاديو، وال يصغي إٔب ما جاء بو البتة. 
: أنو ال ٯبـز بصدقو وال يكذبو، بل يشك ُب أمره، وىذا ال كفر الشك: الثالث

 يستمر شكو إال إذا ألـز نفسو اإلعراض عن النظر ُب آيات صدؽ الرسوؿ 
 يسمعها وال يلتفت إليها، وأما مع التفاتو إليها، ونظره فيها فإنو ال يبقى معو ٝبلة، فبل

شك؛ ألهنا مستلزمة للصدؽ، وال سيما ٗبجموعها؛ فإف داللتها على الصدؽ كداللة 
 الشمس على النهار.

: أف يظهر بلسانو اإلٲباف، وينطوي بقلبو على التكذيب، فهذا كفر النفاؽ: الرابع
 كرب. ىو النفاؽ األ

نوعاف: كفر مطلق عاـ، وكفر مقيد خاص. وىو  :كفر الجحود: الخامس
 :وا٣باص ا٤بقيد .وإرسالو الرسوؿ  ،فا٤بطلق: أف ٯبهد ٝبلة ما أنزلو اهلل 

 أف ٯبهد فرًضا من فروض اإلسبلـ، أو ٙبرٙب ٧بـر من ٧برماتو، أو صفة وصف اهلل 
ا لقوؿ من خالفو عليو؛ لغرض من و تقدٲبً بو، عمًدا، أ  ّٔا نفسو، أو خربًا أخرب اهلل

 .(ٕ)األغراض
 

  
                                                

ما جرَّبنا عليك  إنو الصادؽ األمْب، وقالوا لو:  :ككفر زعماء قريش الذين كانوا يقولوف عن النيب ( ٔ)
 .كذبًا

 (.ٖٛٗ -ٖٙٗ/ٔارج السالكْب( )انظر ذلك مفصبًل ُب )مد (ٕ)
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 وبياف صوره: ،: التحذير من الكفر األصغرثالثًا
 التحذير من الكفر األصغر: – ٔ
: وىو كل معصية ورد ُب الشرع تسميتها كفرًا، وٓب تصل إٔب حد (الكفر األصغر)

 الكفر األكرب ا٤بخرج من ا٤بلة.
وٓب تصل إٔب درجة  ،كفرال من أو أف فعلها ،كفر  فكل معصية ورد ُب الشرع أهنا
، وبعض أىل العلم يطلق عليو اسم: (كفر أصغر)الكفر األكرب ا٤بخرج من ا٤بلة فهي 

)كفر دوف كفر(، وبعضهم يطلق عليو اسم: )كفر النعمة(، وىو تسمية لو ٗبثاؿ من 
 أشهر أمثلتو.

، وكبّبة من كبائر الذنوب؛  ألنو من أعماؿ الكفار الٍب وحكم ىذا الكفر: أنو ٧بـر
  حرمها اإلسبلـ، ولكنو ال ٱبرج صاحبو من ملة اإلسبلـ.

 .-كما سيأٌب-وللكفر األصغر صور منها ما قد يكوف سبًبا ُب دخوؿ النَّار 
 
 الكفر األصغر: صور - ٕ

 : كفر النعمة واإلحساف والحقوؽ: ىاألول
ُؿونِ حمس :قاؿ اهلل  ُٛ َْ دَْس َْ حمس :فقولو  ،[ٕ٘ٔ]البقرة: ىجسَواْم١ُُؿوا ِِل َو َو

ُؿونِ  ُٛ  .(ٔ)ىو من كفر النعمة ىجسدَْس
  

                                                

ُؿونِ حمس" : ( قاؿ ابن عطيةٔ) ُٛ ، وىذه نوف ا٤بتكلم، ىجس دَْس أي: نعمي وأيادي، وا٫بذفت نوف ا١بماعة للجـز
وحذفت الياء الٍب بعدىا ٚبفيًفا؛ ألهنا رأس آية لتناسب الفواصل، ولو كاف هنًيا عن الكفر ضد اإلٲباف 

. البهر احمليط، أليب "أو وال تكفروا يب"(. ٕٕٚ-ٕٕٙ/ٔرر الوجيز )لكاف: وال تكفروا، بغّب النوف". احمل
 (.ٓ٘/ٕحياف )
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))ُأرِيُت  :قاؿ: قاؿ النيب   ابن عباسعن  :جاء ُب ا٢بديث
))َيْكُفْرَف العشير، باهلل؟ قاؿ:  أََيْكُفْرفَ  قيل: ،النَّاَر فإذا أكثَػُر أىلَها النّْساُء، َيْكُفْرَف((

ِإْحَداُىنَّ الدَّىر، ثم رأت منك شيًئا، قالت: ما ويكفرف اإلحساف، لو أحسنت إلى 
"وفيو جواز إطبلؽ الكفر على   :. قاؿ اإلماـ النووي (ٔ)((رأيت منك خيًرا قط

 .(ٕ)"-وإف ٓب يكن ذلك الشخو كافرًا باهلل -كفراف ا٢بقوؽ 
 :ف الطاعات كما تسمىإ: "(شرحو)ُب   قاؿ القاضي أبو بكر بن العريب

عاصي تسمى: كفرًا، لكن حيث يطلق عليها الكفر ال يراد الكفر ا٤بخرج إٲبانًا كذلك ا٤ب
 من ا٤بلة.

 :وىي قولو  ،وخو كفراف العشّب من بْب أنواع الذنوب؛ لدقيقة بديعة
فقرف حق  ،(ٖ)((ا أف يسجد ألحد ألمرت المرأة أف تسجد لزوجهالو أمرت أحدً ))

وقد بلغ من حقو عليها -حق زوجها فإذا كفرت ا٤برأة  ،الزوج على الزوجة ٕبق اهلل 
فلذلك يطلق عليها: الكفر،  ،كاف ذلك دليبًل على هتاوهنا ٕبق اهلل   -ىذه الغاية

 .(ٗ)لكنو كفر ال ٱبرج عن ا٤بلة"
 

  

                                                

 [.ٜٚٓ[، مسلم ]ٜٚٔ٘، ٕ٘ٓٔ، ٜٕ( صهيح البخاري ]ٔ)
 (.ٖٕٔ/ٙ( شرح اإلماـ النووي على صهيح مسلم )ٕ)
ُب   قاؿ العراقي .[، وحسنو عن أيب ىريرة ٜ٘ٔٔا٢بديث أخرجو غّب واحد، منهم: الَبمذي ] (ٖ)

(: "أخرجو الَبمذي وابن حباف من حديث أيب ىريرة، وكذلك رواه أبو ٜٛٗا٤بغِب عن ٞبل األسفار( )ص:)
 داود من حديث قيس بن سعد، وابن ماجو من حديث عائشة، وابن حباف من حديث ابن أيب أوَب".

 (.ٔٙ/ٓٔ(، وانظر: عارضة األحوذي، البن العريب )ٖٛ/ٔ( فتح الباري، البن حجر )ٗ)
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 : قتاؿ المسلم ألخيو المسلم: ةالثاني
 . (ٔ)((سباب المسلم فسوؽ، وقتالو كفر)) : النيبقاؿ 

 .(ٕ)((رًا، يضرب بعضكم رقاب بعضال ترجعوا بعدي كفا)) :وقاؿ 
"وىذا ٧بموؿ على من سبَّ مسلًما أو قاتلو من غّب  :قاؿ ابن ا١بوزي 

فلم ينكر  ،(ٗ)ُب حاطب: دعِب أضرب عنق ىذا ا٤بنافق ، فقد قاؿ عمر (ٖ)تأويل
 .(٘)لتأويلو" عليو الرسوؿ 

(( لتهرٙب ال ترجعوا بعدى كفارًا)) :"قولو  : وقاؿ ابن بطاؿ
دماء، وحقوؽ اإلسبلـ، وحرمة ا٤بؤمنْب، وليس يريد الكفر الذى ىو ضد اإلٲباف؛ ٤با ال

 :، وقد قاؿ اهلل (ٙ)تقدـ من إٝباع أىل السنة أف ا٤بعاصي غّب ٨برجة من اإلٲباف"
َْ٘خ إِْظَؽا٧٬َُ حمس ْو٤ُِعٮا ثَحَْ٪ُ٭٧َة َٚإِْن َب

َ
َذةِن ٨َ٦ِ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي اْرَذَذ٤ُٮا َٚأ َٛ ِ ةن ََ ْػَؿى ِإَوْن 

ُ َْ ة لََعَ ا

                                                

 [.ٗٙ[، مسلم ]ٙٚٓٚ، ٗٗٓٙ، ٛٗيح البخاري ]( صهٔ)
، ٛٚٓٚ، ٚٚٓٚ، ٜٙٛٙ، ٛٙٛٙ، ٙٙٔٙ، ٘ٓٗٗ، ٖٓٗٗ، ٜٖٚٔ، ٕٔٔ( صهيح البخاري ]ٕ)

 [.ٙٙ، ٘ٙ[، مسلم ]ٓٛٓٚ
، قيل يا رسوؿ ()إذا التقى ا٤بسلماف بسيفيهما فالقاتل وا٤بقتوؿ ُب النار() :( وعليو ٰبمل قولو ٖ)

، ٖٔصهيح البخاري ] ()إنو كاف حريًصا على قتل صاحبو()توؿ؟ قاؿ: اهلل: ىذا القاتل فما باؿ ا٤بق
[. فإنو ٧بموؿ على ما إذا كاف القتاؿ بينهما من غّب تأويل سائغ. أما ٕٛٛٛ[، مسلم ]ٖٛٓٚ، ٘ٚٛٙ

فقد كاف عن تأويل سائغ القصد منو: إصبلح الدين والدنيا،   ما وقع بْب بعض الصهابة
خطئ لو أجر. وىي مرحلة زمنية قد مضت، فينبغي للمسلم أف يعيش فا٤بصيب منهم لو أجراف، وا٤ب

ا٢باضر، ويستفيد من دروس ا٤باضي، وأف يعرؼ للصهابة قدرىم، ويقدر جهدىم ُب اإلصبلح، وحرصهم 
   وإصبلح أحواؿ الناس، ويتجنب الطعن أو إثارة الفًب بْب ا٤بسلمْب. ،على نشر الدين

 [.ٕٗٚٗ، ٖٚٓٓ( صهيح البخاري ]ٗ)
 (.ٖٓٓ-ٜٜٕ/ ٔ(كشف ا٤بشكل من حديث الصهيهْب، البن ا١بوزي )٘)
 (.ٜٚٗ/ٛ( شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ٙ)
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 ُُ ِْٝك
َ
َْٕؽِل َوأ ْو٤ُِعٮا ثَحَْ٪ُ٭٧َة ثِة٣ْ

َ
ِ َٚإِْن َٚةَءْت َٚأ ْمؿِ اَّللٍّ

َ
ةد٤ُِٮا ا٣ٍِِّت َتجِِْغ َظِتٍّ دَِِفَء إَِِل أ َٞ ٮا إِنٍّ َذ

ُِْيَ  ِك ْٞ َ ُُيِتَّ ال٧ُْ  [.ٜ]ا٢بجرات: ىجساَّللٍّ
ي عن ((: النهال ترجعوا بعدي كفارًا)) :وقاؿ: "وليس معُب قولو 
وإ٭با ا٤براد با٢بديث: النهي  ،ورسولو  الكفر الذي ىو ضد اإلٲباف باهلل 

من التناصر والتعاضد، والكفر َب  عن كفر حق ا٤بسلم الذي أمر بو النيب 
يعِب: قتالو   ،((سباب المسلم فسوؽ، وقتالو كفرلساف العرب: التغطية، وكذلك قولو: ))

 ى أف أىل ا٤بعاصي ال يكفروف بارتكأّا.كفر ٕبقو وترؾ مواالتو؛ لئلٝباع عل
قيل: معناه ال يكفر بعضكم بعًضا فتستهلوا أف  : وقاؿ أبو سليماف ا٣بطايب

وقيل: إنو أراد با٢بديث أىل الردة، أخرب٘ب إبراىيم . تقاتلوا ويضرب بعضكم رقاب بعض
بن فراس قاؿ: ٠بعت موسى بن ىاروف يقوؿ: ىؤالء أىل الردة قتلهم أبو بكر 

"(ٔ). 
سباب المسلم قاؿ: )) أنو صحَّ عنو   (ٕ)وقد ذكر ابن عبد الرب

ال ، وقاؿ: ))(ٖ)((ال يزني الزاني حين يزني وىو مؤمنوقاؿ: )) ((،فسوؽ، وقتالو كفر
..إٔب آثار مثل ىذه. وذكر أنو ال (ٗ)((ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيو فهو كفر

 .(٘)بلـ، وإف كاف بفعل ذلك فاسًقا عندىمٱُبرِج ّٔا العلماء ا٤بؤمَن من اإلس
 

  
                                                

(، وانظر: شرح النووي على صهيح مسلم ٖٙٔ/ٗ(، معآب السنن، للخطايب )ٛٔ/ٓٔا٤بصدر السابق ) (ٔ)
 (.ٜٗٔ/ٕٔ(، فتح الباري، البن حجر )٘٘/ٕ)

 (.ٖٕٙ/٤ٗبعا٘ب واألسانيد )( التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من إ)
 [.ٚ٘[، مسلم ]ٓٔٛٙ، ٕٛٚٙ، ٕٚٚٙ، ٛٚ٘٘، ٕ٘ٚٗ( صهيح البخاري ]ٖ)
 [.ٕٙ[، مسلم ]ٛٙٚٙ( صهيح البخاري ]ٗ)
 (.ٚٙصفهات مضيئة ُب التصور والسلوؾ الديِب، فضيلة الشيخ إ٠باعيل آّذوب )ص:انظر: ( ٘)
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 : الطعن في أنساب اآلخرين، والنياحة على الميّْت: ةوالرابع ةالثالث
والنياحة  ،اثنتاف في الناس ىما بهم كفر: الطعن في النسب)) :قاؿ 

 .(ٔ)((على الميت
 

 : انتساب اإلنساف لغير أبيو: ةالخامس
إال   -وىو يعلمو-و ليس من رجل ادعى لغير أبي)): قاؿ 

 .(ٖ).(ٕ)((كفر
"والقصد أف ا٤بعاصي كلها من نوع الكفر األصغر؛ فإهنا ضد  :قاؿ ابن القيم 

الشكر، الذي ىو العمل بالطاعة، فالسعي إما شكر، وإما كفر، وإما ثالث، ال من ىذا 
 .(ٗ)وال من ىذا، واهلل أعلم"

 
 : التحذير من آفة التكفير:رابًعا

االٲباف، وال ٲبكن  ضدُّ  الكفرَ  رجل أخاه أب الكفر، ومن ا٤بعلـو أفَّ التكفّب نسبة ال
ا أف يكوف  مَّ إو  ،اا أف يكوف مؤمنً مَّ إ فاإلنسافا بينو وبْب االٲباف، نساف جامعً أف يكوف اإل

 وللكافر أحكاـ كذلك. ،ا. وللمؤمن أحكاـكافرً 
 .على كفره رُّ قَ نو ال يػُ إ، فةٍ كاف بردَّ   :ا، أيذا كاف كفره عارضً إفالكافر 

  

                                                

 [.ٚٙ( صهيح مسلم ]ٔ)
 [.ٔٙ][، مسلم ٖٛٓ٘( صهيح البخاري ]ٕ)
 .(ٜٗٗ -ٖٗٗ( بتصرؼ عن )تسهيل العقيدة اإلسبلمية(، عبد اهلل بن عبد العزيز ا١بربين )ص: ٖ)
 (.ٖٙٗ/ٔمدارج السالكْب ) (ٗ)
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ق بالكافر األحكاـ ٚبتلف. فمنها ما يتعلَّ  فَّ إوثبت ذلك ف ،اا أصليِّ واذا كاف كفره كفرً 
 صفْب بالكفر األصلي ثبلثة:أو ا٤بعاىد. فأنواع ا٤بتَّ  ،ميق بالكافر الذّْ ومنها ما يتعلَّ  ،ا٢بريب

ْب ا٤بسلمْب ٲباف وال أماف، وليس بينو وبإ: وىو الذي ليس لو الكافر الحربي - ٔ
اس يفهم الكافر ا٢بريب على أنو الذي ٰبارب ا٤بسلمْب أو ة وال عهد، وكثّب من النَّ ذمَّ 

 .خاطئوىذا الفهم  ،ٰباربو ا٤بسلموف
ماـ ا٤بسلمْب إمع  ـٌ رَ ُمبػْ  عهدٌ  : وىو الذي بينو وبْب ا٤بسلمْبَ والكافر المعاىد - ٕ

 م.هم أدناىتِ مَّ أو من ينوب عنو، فا٤بسلموف يسعى بذِ 
 ،ويدفع ا١بزية للمسلمْب ،ولة االسبلمية: وىو من رعايا الدَّ ميوالكافر الذّْ  - ٖ

٥بم وعليو ما عليهم فيما يتعلق ٕبقوؽ األرض وا٤بواطنة. ولو حق ا١بوار، وٯبب  ولو ما
 على ا٤بسلمْب الدفاع عنو اذا اعتدى عليو أحد.

 وقد أحرز الذّْميُّ دمو ومالو، أي: جعلهما ُب حرز. 
 ا الكافر ا٢بريب فغّب معصـو الدـ وال ا٤باؿ وال العرض. أم

وليس معُب عدـ عصمتو: لزـو قتلو، وأخذ مالو، أو مشروعية ذلك، كما أننا إذا 
 قلنا: فبلف معصـو فليس معُب ذلك أنو ٘بب ُب حقّْو ا٤بعصية.

بل إف ما يشرع جهاده إذا اعتدى على ا٤بسلمْب، أو وقف ُب وجو الدعوة ومنع 
 اس من االستجابة ٥با، وعاند بعد دعوتو وإقامة ا٢بجة عليو.  الن

 ا٢بكم عليو بالكفر، وىذا قد هنى اهلل :ف تكفّب ا٤بسلم للمسلم معناهإومن ىنا ف
  ٮلُٮا ل٨ْ٧َِ حمس قاؿ: حيثعنو ُٞ َْ َت ًٍُّ٪ٮا َو ِ َذَذبَ بُْذ٥ْ ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا إَِذا ََضَ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

 
َ
ة٥ُِ٩ ٠َسرَِيةٌ ٠َ خ َ٘ ٦َ ِ ًَة َِٕٚ٪َْؽ اَّللٍّ جْ َؿَض اْْلًََةةِ اَلَّ َٔ ٮَن  ُ٘ َم لَْكَخ ُمْؤ٦ًِ٪ة دَبْذَ َٓ َٟ ٣َْق إَِِلُْس٥ُ الكٍّ ِ َؾل

٤٧َُْٕٮَن َػجرًِيا َ ََكَن ث٧َِة َت ُ٪ٮا إِنٍّ اَّللٍّ ًٍّ ٤ًَُْس٥ْ َذذَبَ َٔ  ُ  [.ٜٗ:النساء] ىجس٠ُ٪ُْذ٥ْ ٨ْ٦ِ َرج٢ُْ َذ٨٧ٍَّ اَّللٍّ
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ُ٪ٮاحمس :قولو" :اؿ القرطيب ق ًٍّ  ،األمر ا٤بشكل، أو )تثبتوا( وال تعجلوا :أي ،ىجسَذَذبَ
 .(ٔ)"ا عنوا٤بعنياف سواء. فإف قتلو أحد فقد أتى منهيِّ 

ا قبل ذلك وقد كاف كافرً  (ال الو اال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل) :من قاؿ وىذا يقتضي أفَّ 
 باحة ذلك.إوعرضو حٌب يأٌب ٗبا يقتضي وٰبرز دمو ومالو  ،سبلـنو يدخل ُب مسمى اإلإف

:  سبلـ فقاؿباحة الدـ ُب اإلإما يقتضي  وقد بْب النيب 

ـُ اْمِرٍئ ُمْسِلم، َيْشَهُد أف ال إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل، إال بإحدى  ال)) َيِحلُّ َد
 .(ٖ).(ٕ)((َفاِرُؽ لِْلَجَماَعةثالث: الثػَّيُّْب الزَّاِني، والنػَّْفُس بِالنػَّْفس، والتَّاِرُؾ ِلِديِنو اْلمُ 

كفّب بغّب الٍب قد تفشَّت ُب عصرنا ا٢باضر: انتشار ظاىرة التَّ  من أعظم اآلفاتِ و 
فتأمَّل كيف كاف أمثاُؿ ، من ا١بُهَّاؿ ا٤بتصدّْرين ٤بنابر الدعوة كثّبٍ   عندَ  حجة وال برىافٍ 

! وكم ُسِفَك بسببهم من دماء؟! ىؤالِء من  ا١بُهَّاِؿ والغبلة سبًبا ُب التَّفرؽ واالختبلؼ؟
وكم صدَّ الغلوُّ والتَّكفّب أناًسا عن دين اهلل تعأب حيث عكس واقًعا مشوًَّىا مبنًيا على 

 ا١بهل والتَّخلف والكراىية؟! 
دوف ٥بم طبلئع ١بيوش الغالبْب وأرباب الغارات، ٲبهّْ وتأمَّل كيف كاف أمثاُؿ ىؤالِء 

 ففسدت بسببهم الببلد، وىلك العباد، وشاع ا١بهل.؟ ويفتهوف ٥بم األبواب ،السبيل
"ومن مشكبلت التكفّب الٍب تؤدي إٔب سوء ا٣باٛبة أفَّ كثّبًا من الذين يكفروف 
ا٤بسلمْب ينطلقوف من واقع اإلعجاب بأنفسهم وبإٲباهنم فيهصل ٥بم ما ٰبصل للمتإٔب 

ّبىم وأؤب منهم ألف ما ٞبلهم على ذلك أهنم يروف أنفسهم أفضل من غ ؛على اهلل 
 باإلٲباف، ولو راجعوا أنفسهم لوجدوا أف ما ينكرونو على أي مسلم رٗبا وقعوا ُب مثلو.

                                                

 (.ٜٖٖ/٘( تفسّب القرطيب )ٔ)
 [.ٙٚٙٔ[، مسلم ]ٛٚٛٙ( صهيح البخاري ]ٕ)
الددو، بتصرؼ واختصار  ( التكفّب شروطو وضوابطو وأخطاره ومزالقو، للدكتور الشيخ ٧بمد ا٢بسن ولدٖ)

 (.ٛ-٘)ص:
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 قاؿ أبو إسهاؽ ((،َأْىَلُكُهمْ  فهوَىَلَك النَّاُس  إذا قاؿ الرجل:: ))(الصهيح)وُب 
:  ،بالرَّفع– (َأْىَلُكُهمْ )، أو -بالنَّْصب– (َأْىَلَكُهمْ )ال أدري-(ٔ)   . 

، أي: ىو الذي سعى لذلك؛ ألنو أراد حصوؿ -بالفتح– (ىو َأْىَلَكُهمْ ) :وايةفر 
 ، أي: أشدىم ىبلًكا حْب قاؿ ذلك. -بالضم– (ىو َأْىَلُكُهمْ ) :الفتنة بينهم، ورواية

وىذا ا٢بديث مقيد ٗبا إذا قاؿ ذاؾ على سبيل التوجع على حاؿ األمة، فإف قالو 
 األمة فبل يكوف داخبًل ُب الوعيد. على سبيل التوجع على حالو ىو وحاؿ

ا بغّبه فهو ا بنفسو مزدريً وفسره مالك إذا قاؿ ذلك معجبً  :(ٕ) ا٤بنذريقاؿ 
 .ألنو ال يدري سرائر اهلل ُب خلقو ؛ا منهمأشد ىبلكً 

 أفَّ ))ث  حدَّ  رسوؿ اهلل  أفَّ   عن ُجْنَدبٍ  :وُب )الصهيح(
اهلل تعالى قاؿ: من ذا الذي يَػَتأَلَّى َعَليَّ أف ال   قاؿ: واهلل ال يغفر اهلل لفالف، وإفَّ رجاًل 

 .(ٖ)((أغفر لفالف، فإني قد غفرت لفالف، وأحبطت عملك
قاؿ: قاؿ   عن عبد اهلل بن عمرو :وكذلك أخرج ا٢باكم ُب )مستدركو(

رَْدَغِة اْلَخَباِؿ  فيمن قاؿ في مؤمن ما ليس فيو، ُحِبَس )) :رسوؿ اهلل 
 .(ٗ)((َمْخَرج ِممَّا قاؿيَْأِتَي بِالْ حتى 

رأيت " :وأقواؿ أىل العلم ُب ىذا الباب كثّبة، منها مثبًل قوؿ الذىيب 
وىي ثابتة رواىا البيهقي، ٠بعت أبا حاـز العبدوي، ٠بعت زاىر  ،لؤلشعري كلمة أعجبتِب

بن أٞبد السرخسي يقوؿ: ٤با قرب حضور أجل أيب ا٢بسن األشعري ُب داري ببغداد، 

                                                

 [.ٖٕٕٙلم ]( صهيح مسٔ)
 (.ٖٗٚ/ٖالَبغيب والَبىيب ) (ٕ)
 َٰبِْلُف، واأْلَْلَية اْلَيِمْب. :[. و)يتأٔب(ٕٕٔٙ( صهيح مسلم ]ٖ)
[، وقاؿ: " صهيح اإلسناد وٓب ٱبرجاه" ووافقو الذىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )السنن ٕٕٕٕ( أخرجو ا٢باكم ]ٗ)

 [.ٔٗٗٔٔ] الكربى(
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ألف الكل يشّبوف إٔب  ؛ا من أىل القبلةيتو، فقاؿ: اشهْد عليَّ أ٘ب ال أكفّْر أحدً دعا٘ب فأت
 واحد، وإ٭با ىذا كلو اختبلؼ العبارات. معبودٍ 

ُب   : وبنهو ىذا أدين، وكذا كاف شيخنا ابن تيميةبعده قاؿ الذىيب 
 ال)): قاؿ النيب  ا من األمة، ويقوؿ:أواخر أيامو يقوؿ: أنا ال أكفر أحدً 

  .(ٕ)"فمن الـز الصلوات بوضوء فهو مسلم (ٔ)((يحافظ على الوضوء إال مؤمن
؛ ١بهلو التكفّبآفة وال شك أف  : الضَّبلؿ واإلضبلؿ، فَػَيِضلُّ السَّالُك عن ا٢بقّْ

ا٤بركَّب، وغروره، وبُػْعِده عن العلماء الرَّاسخْب، وتَأَثُّرِه بأئمَّة الضَّبلؿ، وُيِضلُّ غّبه بالصَّدّْ 
 .لتنفّبوا

ساده ا١بهل والتخلف والغلو والتكفّب، حيث أفل ٪بم  -ولؤلسف-وواقعنا ا٤بعاصر 
َر ا١بهَّاؿُ  ة ما أصأّا من الببلء والركود، و٭با عوة، فأصاب األمَّ الدَّ  منابرَ  اإلصبلح، وتصدَّ

 كبّب.  طرؼ إٔب حدٍّ التَّ 
مصلهوف كما قاؿ  ُب األمم أنَّو ال يهلك القرى بظلم وأىلها اهلل  ةنَّ ومن سُ 
: ٤٬َُْ٭ة ُمْى٤ُِعٮنَ حمس

َ
٤ٍْم َوأ ُْ ِ َؿى ث ُٞ َٟ ا٣ْ َٟ ِِلُْ٭٤ِ يعِب:  ،[ٚٔٔ]ىود: ىجسَو٦َة ََكَن َربَّ

مصلهوف ُب أعما٥بم وأحكامهم وسياساهتم، وىذا ىو األساس األعظم لعلم االجتماع ُب 
كما ثبت ُب حياة األمم وموهتا وعزهتا وذ٥با. ولكنو يهلكها وأىلها مفسدوف ُب األرض  

 آيات كثّبة. 

                                                

[، وابن ماجو ٔٛٙ[، والدارمي ]ٖٕٕٛٚ[، وأٞبد ]ٜٛٓٔ( ا٢بديث مروي عن ثوباف، وقد أخرجو الطيالسي ]ٔ)
(: "ىذا ا٢بديث رجالو ثقات أثبات، إال أنو منقطع بْب سآب ٔٗ/ٔ)  [، قاؿ البوصّبيٕٚٚ]

[، وابن حباف ٗٔٙويا٘ب ]وثوباف، فإنو ٓب يسمع منو ببل خبلؼ، لكن لو طرؽ أخرى متصلة". وأخرجو الر 
 [.ٖٗٛ[، والبيهقي ]ٚٗٗ[، وا٢باكم ]ٗٗٗٔ[، والطربا٘ب ]ٖٚٓٔ]

 (.ٖ٘ -ٖٖ(. التكفّب شروطو وضوابطو وأخطاره ومزالقو )ص:ٛٛ/٘ٔ( سّب أعبلـ النببلء )ٕ)
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وٙبتاج األمة ُب الفًب، عندما يلتبس ا٢بق بالباطل أف ترجع ألىل العلم الراسخ، 
 والنظر الثاقب، وٛبكينهم؛ حٌب يعلو صوت ا٢بق، وٚبمد َسْورَُة الباطل.

البهث عن أدٗب وسيلة إلدخاؿ الناس ُب  على وٰبرص ا٤بنهج اإلسبلمي ُب الدعوة
 .الغبلة يبهثوف للمسلم عن أدٗب شبهة إلخراجو من دين اهلل بينما  ،دين اهلل 

أف ٰبرص على تشجيع الناس وترغيبهم ُب اإلسبلـ والتآلف  :فمن شأف ا٤بسلم
 البهث والتنقّب عن شبهات منفرة وصادة. :والتعاضد والتعاوف، ومن شأف الغبلة ،واحملبة

َر النيبُّ  إياكم والغلو )) ًنا آثاره فقاؿ:ٙبذيرًا عامِّا من الغلوّْ مبي وقد حذَّ
 .(ٔ)((الغلو في الدين :فإنما أىلك من كاف قبلكم ؛في الدين

صنفاف من أمتي ال تنالهما )) :عن رسوؿ اهلل  وعن أيب أمامة 
من الغلو،  -بالتخفيف–روي )غاٍؿ(  .(ٕ)((وكل غاؿ مارؽ ،شفاعتي: إماـ ظلـو غشـو

)  من الغلوؿ. -بالتشديد–  و)غاؿٍّ
 هذيرالتَّ  :ُب ا٢بديث وقد جاءوىو من الغلو، وخطره جسيم،  ،تكفّب أمره عظيموال

أيما اؿ: ))ق أف رسوؿ اهلل  :عمر عبد اهلل بن  ٖبصوصو فيما رواه منو
 . (ٖ)((رجل قاؿ ألخيو يا كافر، فقد باء بها أحدىما

  

                                                

[، وابن أيب عاصم ُب )السنة( ٜٕٖٓ[، وابن ماجو ]ٕٖٛٗ[، وأٞبد ]ٜٜٖٓٔأخرجو ابن أيب شيبة ] (ٔ)
[، وابن ٕٚٙٛ[، وابن خزٲبة ]ٖٚٗ[، وابن ا١بارود ]ٕٕٚٗ[، وأبو يعلى ]ٖٚ٘ٓوالنسائي ][، ٜٛ]

[، وقاؿ: ٔٔٚٔ[، وا٢باكم ]ٕٗٚ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٖٔٚٛ[، وابن حباف ]ٛٔ٘األعرايب ]
[، والضياء ٖٜٗ٘"صهيح على شرط الشيخْب"، وأخرجو أيًضا: البيهقي ُب )السنن الكربى( ]

 . عباس [..عن ابنٕٕ]
 (: "رواه الطربا٘ب ُب )الكبّب( و)األوسط( ورجاؿ الكبّب ثقات".ٖٕ٘/٘قاؿ ا٥بيثمي )( ٕ)
 [.ٓٙ[، مسلم ]ٗٓٔٙ( صهيح البخاري ]ٖ)
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رميو ال يرمي رجل رجاًل بالفسوؽ، وال ي)) :وُب رواية عند اإلماـ البخاري 
 . وُب رواية عند اإلماـ مسلم(ٔ)((بالكفر، إال ارتدت عليو، إف لم يكن صاحبو كذلك

: ((ومن دعا رجاًل بالكفر، أو قاؿ: عدو اهلل وليس كذلك إال حار عليو))(ٕ). 
"أي: إف كاف ا٤بقوؿ لو كافرًا فهو كما قاؿ، وإف ٓب يكن خيف  : قاؿ الباجي

 .(ٖ)على القائل أف يصّب كذلك"
(( أي: احتمل وزرىا، فإذا باء بها")): قولو  : قاؿ ابن عبد الربو 

قيل للمؤمن: يا كافر فقد باء قائل ذلك بوزر الكلمة، واحتمل إٜبًا مبيًنا ؤّتانًا عظيًما، إال 
أنو ال يكفر بذلك؛ ألف الكفر ال يكوف إال بَبؾ ما يكوف بو اإلٲباف. وفائدة ىذا 

ةِب ثِئَْف حمس :ؤمن وتفسيقو، قاؿ اهلل ا٢بديث: النهي عن تكفّب ا٤ب َٞ ْ٣
َ َْ وا ثِة ـُ َْ َتَ٪ةثَ َو

ي٧َةنِ  ِ
ِْ َْٕؽ ا ُكٮُق َب ُٛ ْق٥ُ ا٣ْ ِْ  [. ٔٔ]ا٢بجرات: ىجسا

قاؿ ٝباعة من ا٤بفسرين ُب ىذه اآلية ىو قوؿ الرجل ألخيو: يا كافر، يا فاسق. 
اؿ ىو الرجل يدعى و٩بن قاؿ بذلك: عكرمة وا٢بسن وقتادة. وىو معُب قوؿ ٦باىد؛ ألنو ق

 .(ٗ)بالكفر وىو مسلم"
ا من ا٤بسلمْب، وليس أحدً  رَ فَّ وىذا وعيد عظيم ٤بن كَ " :وقاؿ ابن دقيق العيد 

كذلك، وىي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثّب من ا٤بتكلمْب، ومن ا٤بنسوبْب إٔب السنة 
 .(٘)"فرىموأىل ا٢بديث، ٤با اختلفوا ُب العقائد فغلظوا على ٨بالفيهم، وحكموا بك

                                                

 [.٘ٗٓٙ( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.ٔٙ( صهيح مسلم ]ٕ)
 (.ٖٛٓ/ ٚا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ ) (ٖ)
 (.ٜٗ٘ -ٛٗ٘/ ٛ( االستذكار )ٗ)
 (.ٕٓٔ/ٕ( إحكاـ األحكاـ )٘)
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قوؿ إنساف ٤بسلم: يا كافر أو يا َعُدوَّ من الكبائر " : ا٥بيتميوقاؿ ابن حجر 
ْسبَلـِ ُكْفرًا ". ٍب ذكر وإ٭با أراد ٦ُبَرََّد السَّبّْ  ،اهلل حيث ٓب ُيَكفّْْرُه بو بأف ٓب يرد بو َتْسِمَيَة اإْلِ

 . (ٔ)ا٢بديث
داوة اهلل لو، وكونو كإٍب القتل وىو رجوع الكفر عليو أو ع ،ىذا وعيد شديدوقاؿ: "

ا أو عدو اهلل من ا بأف يسمى ا٤بسلم كافرً فلذلك كانت إحدى ىاتْب اللفظتْب إما كفرً 
وىذا كفر،  ، ا لعداوة اهللا ومقتضيً جهة وصفو باإلسبلـ، فيكوف قد ٠بى اإلسبلـ كفرً 

 ،ب واإلٍب عليووإما كبّبة بأف ال يقصد ذلك فرجوع ذلك إليو حينئذ كناية عن شدة العذا
فلذا اتََّضَح َعدُّ ىذين من الكبائر وإف ٓب أر من ذكره، ٍب رأيت  ؛وىذا من أمارات الكبّبة

 .(ٕ)"ا٤بسلم بالكفر بعضهم َعدَّ من الكبائر رميَ 
، فتأمل  "فمن َكفََّر مسلًما وحكم عليو بالردة بغّب دليل فهو كمن رأى قتلو بغّب حقٍّ

ذُ حمس :وعيد اهلل  ْٞ ٫ًَْ٤ِ َو٨ْ٦َ َح َٔ  ُ َت اَّللٍّ ٌِ َٗ ا ذًَِ٭ة َو ٥ُ َػةَِلً اُؤهُ َصَ٭٪ٍّ ـَ ٧ًِّؽا ََٚض َٕ ٢ْ ُمْؤ٦ًِ٪ة ٦َُذ
٧ًًة ِْ َٔ َؾاثًة  َٔ ؽٍّ ََلُ  َٔ َ

َ٪٫ُ َوأ َٕ وانظر ما ورد ُب ذلك من الوعيد ُب األحاديث  [.ٖٜ]النساء: ىجسَو٣َ
نك بعد ذلك ما الواردة ُب سفك الدـ ا٢براـ، وراجع تشديد ابن عباس فيو، ٍب اخَب لدي

والورع واالحتياط، أو التهور وا٤بغامرة  شئت: التثبت والوقوؼ عند حدود اهلل 
 . (ٖ)باقتهاـ ىذه ا٤بهلكات دوف بصّبة أو برىاف"

من شأف ا٤بسلمْب أف يكونوا متآلفْب متهابْب متهدين، كا١بسد الواحد ُب و 
. فما -وجهات النظر مهما اختلفت الرؤى، وتباينت-توادىم، وتراٞبهم، وتعاطفهم 

أحوجنا ُب ىذا الزماف إٔب ٧ببة صادقة تؤلف بْب القلوب، وتوحد الصفوؼ، فمٌب قويت 
روابط األلفة، وٛبكنت أسباب احملبة، امتد رواؽ السبلـ بْب األفراد والعشائر واألمم، 

                                                

 .()ومن دعا رجبًل بالكفر، أو قاؿ: عدو اهلل وليس كذلك إال حار عليو(): قولو  :( يعِبٔ)
 (.ٖٔ(، وانظر: التكفّب شروطو وضوابطو وأخطاره ومزالقو )ص:ٕ٘ٓ/ٕ( الزواجر عن اقَباؼ الكبائر )ٕ)
 (.ٕٖ( التكفّب شروطو وضوابطو وأخطاره ومزالقو )ص:ٖ)
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 ،وتقاربت العقوؿ والقلوب بالتفاىم، وتشابكت األيدي ُب التعاوف والتآزر، وتقرر األمن
 .(ٔ)واطرد العمراف

((: "قاؿ ال ترجعوا بعدى كفارًا)) :ُب قولو   قاؿ ا٣بطايب
بعضهم: معناه: ال ترجعوا بعدي فرقًا ٨بتلفْب، يضرب بعضكم رقاب بعض فتكونوا بذلك 
مضاىْب للكفار؛ فإف الكفار متعادوف يضرب بعضهم رقاب بعض، وا٤بسلموف متآخوف 

 . (ٕ)ٰبقن بعضهم دماء بعض"
ىكذا ينبغي أف يكونوا، فهذه تعاليم دينهم الٍب ا٫برؼ ّٔا الغبلة فأدخلوا  يعِب

نافر، فضعفت شوكتهم، فطمع ّٔم األعداء، فنصبوا ٥بم بلؿ والتَّ الكثّبين ُب متاىات الضَّ 
 وا نار الفرقة واالختبلؼ.ذكالشراؾ، وأ

ا بكفر فهو  من قذؼ مؤمنً )): مبيًنا خطر التكفّب قاؿ رسوؿ اهلل و 
 قرأ القرآف إنما أََتَخوَُّؼ عليكم رجاًل )) :قاؿ رسوؿ اهلل ، و (ٖ)((تلوكقا

إلى ما شاء اهلل، وخرج على  حتى إذا رُِئَي عليو بَػْهَجُتو، وكاف ِرْدًءا لإلسالـ اعتزؿَ 
 .(ٗ)((رؾجاره بسيفو، ورماه بالشّْ 
 ُب التهذير من ظاىرة التكفّب: "واعلم أف مذىب أىل  وقاؿ اإلماـ النووي

ا٢بق أنو ال يكفر أحد من أىل القبلة بذنب، وال يكفر أىل األىواء والبدع، وأف من 
جهد ما يعلم من دين اإلسبلـ ضرورة حكم بردتو وكفره، إال أف يكوف قريب عهد 
باإلسبلـ، أو نشأ ببادية بعيدة و٫بوه ٩بن ٱبفى عليو، فيعرؼ ذلك، فإف استمر حكم 

                                                

 (.ٔٔ(، احملبة صورىا وأحكامها )ص:ٕٕٛ/ٔ(، آثار ابن باديس )ٖٔٔس )ص:( انظر: تفسّب ابن بادئ)
 (.ٖٙٔ/ٗمعآب السنن ) (ٕ)
 [، وقاؿ: "حسن صهيح".ٖٕٙٙأخرجو الَبمذي ] (ٖ)
[ وقاؿ: "وىذا ا٢بديث ّٔذا اللفظ ال نعلمو يروى إال عن حذيفة ّٔذا اإلسناد، وإسناده ٖٜٕٚ( أخرجو البزار ]ٗ)

ُب   (: "رواه البزار، وإسناده حسن"، وقاؿ ابن كثّبٛٛٔ/ٔ)  حسن". قاؿ ا٥بيثمي
 (: "ىذا إسناد جيد".ٜٓ٘/ٖ)التفسّب( )
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أو ا٣بمر أو القتل أو غّب ذلك من احملرمات الٍب يعلم بكفره، وكذا حكم من استهل الزٗب 
 .(ٔ)ٙبرٲبها ضرورة"

وقاؿ: "مذىب أىل ا٢بق أنو ال يكفر ا٤بسلم با٤بعاصي كالقتل والزنا، وكذا قولو 
 .(ٕ)ألخيو: كافر من غّب اعتقاد بطبلف دين اإلسبلـ"

ن أنكر "إف من أنكر طريق إثبات الشرع ٓب يكفر، كم : وقاؿ ابن دقيق العيد
 . (ٖ)اإلٝباع، ومن أنكر الشرع بعد االعَباؼ بطريقو كفر؛ ألنو مكذب"

الذي يدؿ على مدى ٙبرز العلماء الراسخْب من  وتأمل قوؿ الشوكا٘ب 
"اعلم : التكفّب؛ ّٓرد الشبهة أو الظن أو ا٥بوى ما ٓب يقم الدليل القاطع البْب، قاؿ 

ن اإلسبلـ ودخولو ُب الكفر ال ينبغي ٤بسلم أف ا٢بكم على الرجل ا٤بسلم ٖبروجو من دي
 . (ٗ)يؤمن باهلل واليـو اآلخر أف يقدـ عليو إال بربىاف أوضح من مشس النهار"

:  . قاؿ ابن حـز(٘)فمن ثبت لو عقد اإلسبلـ بيقْب ٓب ٱبرج منو إال بيقْب
وأما  "وا٢بق ىو أف كل من ثبت لو عقد اإلسبلـ فإنو ال يزوؿ عنو إال بنو أو إٝباع،

بالدعوى واالفَباء فبل، فوجب أف ال يكفر أحد بقوؿ قالو إال بأف ٱبالف ما قد صح 
قالو، فيستجيز خبلؼ اهلل  قالو، أو أف رسوؿ اهلل  عنده أف اهلل 
  وخبلؼ رسولو،  وسواء كاف ذلك ُب عقد دين أو ُب ٫بلة أو

                                                

 (.ٓ٘ٔ/ٔ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٔ)
 (.ٜٗ/ٕ( ا٤بصدر السابق )ٕ)
 (.ٕٕٔ/ٕ( إحكاـ األحكاـ )ٖ)
 (.ٜٛٚ( السيل ا١برار )ص:ٗ)
(، فيض القدير ٖٔٓ/ٕٔفتح الباري، البن حجر ) (،٘ٛ٘/ٛانظر: شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ ) (٘)

 (.ٕٚ(، إكفار ا٤بلهدين ُب ضروريات الدين، ٧بمد أنور شاه الكشمّبي ا٥بندي )ص:ٕٙٔ/ٗ)
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نقل إٝباع تواترًا منقواًل  ُب فتيا، وسواء كاف ما صح من ذلك عن رسوؿ اهلل 
 .(ٔ)أو نقل آحاد"

 . (ٕ)ُنَكفّْر أحًدا من أىل القبلة بذنب ما ٓب يستهلو" "وال : الطهاويوقاؿ 
وقد اتفق أىل السنة وا١بماعة وىم أىل الفقو واألثر " : وقاؿ ابن عبد الرب

فالواجب  ،وخالفهم أىل البدع ،من اإلسبلـ -وإف عظم-ا ال ٱبرجو ذنبو على أف أحدً 
قاـ على تكفّبه دليل ال مدفع  أو ،ن اتفق ا١بميع على تكفّبهمُب النظر أف ال يكفر إال 

 .(ٖ)"سنة لو من كتاب أو
إدخاؿ كافر ُب ا٤بلة وإخراج مسلم عنها عظيم  "إفَّ  :وقاؿ القاضي عياض 

 فإفَّ  ؛ٯبب االحَباز من التكفّب ُب أىل التأويل. ونقل عن بعض احملققْب ُب الدين
 ة دماء ا٤بصلْب ا٤بوحدين خطر.استباح

 وا٣بطأ ُب ترؾ ألف كافر أىوف من ا٣بطأ ُب سفك ٧بجمة من دـ مسلم واحد.
عصموا مني دماءىم -الشهادة  :يعِب -فإذا قالوىا)) : النيب وقد قاؿ

 .(ٗ)((وأموالهم إال بحقها، وحسابهم على اهلل
  

                                                

 (.ٖٛٔ/ٖالفصل ُب ا٤بلل واألىواء والنهل ) (ٔ)
بشرح ا١بامع  (، التيسّبٖٛ(، وانظر: ٤بعة االعتقاد، البن قدامة )ص:ٖٔ( مًب الطهاوية بتعليق األلبا٘ب )ص:ٕ)

(. التذكرة ُب الفقو الشافعي، ٘ٗ/ٖ(، رد احملتار على الدر ا٤بختار، البن عابدين )ٜٗ/ٕالصغّب، للمناوي )
 (.ٚٛ/ٖ(، )ٖٔ/ٕ(، ا٤بنثور ُب القواعد الفقهية، للزركشي )ٛالبن ا٤بلقن )ص:

 (.ٕٕ/ٚٔ( التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب واألسانيد )ٖ)
 (. وا٢بديث متفق عليو.ٜٙ٘ -ٜ٘٘/ٕحقوؽ ا٤بصطفى )( الشفا بتعريف ٗ)
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 كفّب ما وجد لو سبيبًل؛ : "والذي ينبغي االحَباز من التوقاؿ اإلماـ الغزإب 
ال إلو إال اهلل ٧بمد ) :فإف استباحة الدماء واألمواؿ من ا٤بصلْب إٔب القبلة ا٤بصرحْب بقوؿ

خطأ، وا٣بطأ ُب ترؾ ألف كافر ُب ا٢بياة أىوف من ا٣بطأ ُب سفك ٧بجمة من  (رسوؿ اهلل
 . (ٔ)"دـ مسلم

لى طباع من يغلب عليهم وا٤ببادرة إٔب التكفّب إ٭با تغلب ع": وقاؿ ابن تيمية 
 .(ٕ)"ا١بهل

ُب )ا٤بفهم(: "باب التكفّب باب خطّب أقدـ عليو كثّب من  وقاؿ القرطيب 
 .(ٖ)الفهوؿ فسلموا، وال نعدؿ بالسبلمة شيًئا" فيو النَّاس فسقطوا، وتوقَّف

أكنتم تقولوف ألحد  :قلت ١بابر :عن أيب سفياف قاؿ وروى ابن عبد الرب 
 .(ٗ)وَفزِع ،معاذ اهلل :قاؿ ،فمشرؾ :قلت ،ال :قاؿ ؟فرمن أىل القبلة كا

ومن تبعهم بإحساٍف من العلماء  ويتبْب ٩با تقدَّـ أفَّ الصَّهابة الكراـ 
العاملْب قد فقهوا خطَر التَّكفّب، وآثاره على الفرد وآّتمع ٗبا آتاىم اهلل تعأب من العلم 

ودقَّة النَّظر، وفقو الواقع، واعتبار ا٤بآالت، والفقو والبصّبة، والَبيث قبل إطبلؽ أي حكم، 
 وا٢برص على سبلمة النفس والدين. 

                                                

(، فيض القدير ٖٓٓ/ٕٔ(، وانظر: فتح الباري، البن حجر )ٖ٘ٔاالقتصاد ُب االعتقاد، للغزإب )ص: (ٔ)
(ٗ/ٕٔٙ.) 

 (.ٖ٘ٗبغية ا٤برتاد )ص: (ٕ)
 (.ٔٔٔ/ٖ( ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيو كتاب مسلم )ٖ)
  (، وىو صهيح موقوؼ. ذكره ا٢بافظ ابن حجرٕٔ/ٚٔ واألسانيد )( التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘بٗ)

(، وانظر: ترتيب األمإب ا٣بميسية، للشجري ٛٗ٘/ُٕٔب )ا٤بطالب العالية بزوائد ا٤بسانيد الثمانية( )
(ٔ/ٕٗ.) 
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وقد وضع الشَّارع شروطًا وضوابط للمتصدرين للقضاء، وإلطبلؽ ٫بو ىذه األحكاـ 
، -كما سيأٌب- كفّب حكم قضائي ال إفتائيالتَّ بعد فقو الشروط وا٤بوانع واآلثار؛ ألفَّ 

 لة ُب مظاهنا. وتنظر تلك األحكاـ مفصَّ 
 

 :الغلو في التكفير والعالج: الوقاية من خامًسا
، -واستفهالو وال سيما قبل تفشي ا٤برض–والوقاية من ىذا الداء خّب من العبلج 

 فإذا تفشى عُظم خطره، ورٗبا أصابت آثاره الببلد والعباد. 
تساىل  وعدـ ،وتكوف الوقاية منو بالتنوير والتبصّب بآفات وأخطار ىذه الظاىرة

الدولة مع من يروج ٥با، واالشتغاؿ بطلب العلم والتفقو ُب الدين، ومبلزمة العلماء 
الربانيْب، واالحَباز عن التصدر للفتوى قبل التمكن، وعدـ ا٢بكم بالتكفّب من ِقَبل أفراد 
أو مفتْب دوف إحالة ا٢بكم إٔب القضاء، ونشر ثقافة التعايش السلمي واحملبة بْب 

 ونبذ ثقافة الكراىية، والتصنيف والتضليل.ا٤بختلفْب، 
وينبغي اٚباذ كافة وسائل الوقاية من خطر ىذا الداء، من خبلؿ وسائل اإلعبلـ، 
وا٤بناىج الَببوية الصهيهة والسليمة ُب ا٤بدارس وا١بامعات، واعتماد التوجيو الَببوي 

ء وغّبه من األمراض ا٥بادؼ، والرقابة الٍب هتدؼ إٔب اإلصبلح، ومعا١بة بوادر ىذا الدا
 ا٤بنتشرة ُب ٦بتمعاتنا.

وسن قوانْب رادعة ٤بن يروج لو؛ ٤با يَبتب على ذلك من اإلخبلؿ باألمن، والصدّْ 
 عن الدين. 
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 : النتائج:سادًسا
إف الكفر والضبلؿ يقاببلف اإلٲباف وا٥بدى، فهقيقة الكفر ا٤بخرج من ا٤بلة ىو  - ٔ

٤ًَْ٭٥ِْ حمس :ُب قولو الذي يأٌب ُب مضادة اإلٲباف كما  َٔ ُؿوا َقَٮاٌء  َٛ ِي٨َ َز إِنٍّ اَّلٍّ
َْ يُْؤ٦ِ٪ُٮنَ  ْم ل٥َْ ُت٪ِْؾر٥ْ٬ُْ 

َ
٩َْؾْرَتُ٭٥ْ أ

َ
خ
َ
 [. ٙ]البقرة: ىجسأ

 :والتكفّب مرده إٔب الشرع. قاؿ ابن القيم 
 بالنو يثبت ال بقوؿ فبلف       كفر حق اهلل ٍب رسػػػػػػػػػػػػػػػولوػػػال           

 (ٔ)قد كفراه فذاؾ ذو الكفراف رب العا٤بْب وعبده من كاف
أي: من جاء ، ورسولو  "فبل ٲبكن أف يكفر إال من كفره اهلل 

النو من الوحي بتكفّبه؛ ألف الكفر يقابل اإلٲباف و٫بن ال نعرؼ ما يدخل بو اإلنساف 
ٙبديد ما ٯبب اإلٲباف  ورسولو   اإلٲباف لوال النو، فلو ٓب يرد عن اهلل

 .(ٕ)وما يكوف إٲبانًا وإسبلًما ٤با استطعنا ٫بن أف ٫بدد ذلك بعقولنا واجتهاداتنا" بو
 .(ٖ)"لتكفّب ٠بعي ٧بٌض ال مدخل للعقل فيو"ا :يقوؿ ابن الوزير 

وقد بْب العلماء خطورة من يفٍب الناس بغّب علم وال تبصر، وتزداد خطورة القوؿ ببل 
٤با يَبتب على التكفّب من أحكاـ وآثار على الفرد علم أو مع االشتباه ُب مسألة التكفّب؛ 

 وآّتمع.
إف لفظ الكفر يطلق على جهد النعم والسَب، لكن الغالب عند ٦برد  - ٕ

 اإلٲباف. ما يضاداإلطبلؽ ٞبلو على 
 : إنكار ما علم من الدين بالضرورة. من أسباب الكفرإف  - ٖ

  
                                                

 (.ٕٚٚمًب القصيدة النونية )ص: (ٔ)
 (.ٖٗ-ٕٗ( التكفّب شروطو وضوابطو وأخطاره ومزالقو )ص:ٕ)
 (.ٛٚٔ/ٗصم والقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم )( العواٖ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

52 

 

 ٤بسلموف على ٙبرٲبو.: استباحة ٧بـر أٝبع امن أسباب الكفرإف  -  ٗ
، وكذا سب أي نيب بوأو االستهزاء  ،: سب النيب من أسباب الكفرإف  - ٘

نزؿ أوكذا سب الدين، والطعن ُب الكتاب والسنة، وترؾ ا٢بكم ٗبا  ،من أنبياء اهلل 
نفع للخلق أو أا أف غّبه أصلح منو، و ا، أو اعتقادً ، أو احتقارً بو ااستخفافً  اهلل 
 .(ٔ)مثلو

ومن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ اهلل وىو ٓب " : الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب قاؿ
يستخف بو، وٓب ٰبتقره، وٓب يعتقد أف غّبه أصلح منو لنفسو أو ٫بو ذلك، فهذا ظآب 

 ووسائل ا٢بكم. ،وٚبتلف مراتب ظلمو ٕبسب احملكـو بو ،وليس بكافر
ا أف ا، وال اعتقادً ، وال احتقارً ٔبتعا ا ٕبكم اهللومن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ اهلل ال استخفافً 

غّبه أصلح، وأنفع للخلق أو مثلو، وإ٭با حكم بغّبه ٧باباة للمهكـو لو، أو مراعاة لرشوة 
أو غّبىا من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وٚبتلف مراتب فسقو ٕبسب احملكـو 

 .(ٕ)"ووسائل ا٢بكم ،بو
إنو  ليس  :بن عباس أخرج ا٢باكم بسنده عن طاوس، قاؿ: قاؿ اقد و 

ُ حمسبالكفر الذي تذىبوف إليو، إنَّو ليس كفرًا ينقل عن ا٤بلة:  َل اَّللٍّ ـَ ْ ٩
َ
َو٨ْ٦َ ل٥َْ َُيُْس٥ْ ث٧َِة خ

َٟ ٥ُ٬ُ ا٣ََْكُِٚؿونَ  ِ و٣َه
ُ
  .(ٖ)كفر دوف كفر[ ٗٗ]ا٤بائدة:  ىجسَٚأ

 َو٨٦َْ حمس :وقد أفاض الشيخ ٧بمد ا٢بسن ولد الددو ُب بياف ا٤براد من قوؿ اهلل 
 ُ َل اَّللٍّ ـَ ْ٩

َ
ُب كتابو: )التكفّب شروطو وضوابطو  [ٚٗ، ٘ٗ، ٗٗ]ا٤بائدة: ىجسل٥َْ َُيُْس٥ْ ث٧َِة خ
 .(ٗ)وأخطاره ومزالقو(

                                                

 (.ٔٙٔ/ٙانظر: ٦بموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب ) (ٔ)
 (.ٔٙٔ/ٙ( ا٤بصدر السابق )ٕ)
 [ وصههو، ووافقو الذىيب.ٜٕٖٔ( أخرجو ا٢باكم ]ٖ)
 (. ٚٛ)ص:( انظر: التكفّب شروطو وضوابطو وأخطاره ومزالقو، الشبهة الثالثة ٗ)
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: إلقاء ا٤بصهف ُب القاذورات، وكذا كتب ا٢بديث؛ من أسباب الكفرإف  - ٙ
 ، و٫بو ذلك.واستخفافًا ٗبا جاء فيها ،استهانة ّٔا

أو أمر من  ،ستخفاؼ باسم من أ٠باء اهلل : االمن أسباب الكفرإف  - ٚ
 .(ٔ)أوامره، أو هني من نواىيو، أو وعد من وعوده

  ، فمنو: )كفر أكرب(، ومنو: )كفر أصغر(.إف الكفر يتفاوت - ٛ
 ال يصح إطبلؽ ا٢بكم بالكفر قبل النظر إٔب حاؿ ا١باحد، وأسباب ا١بهد. - ٜ

بو القضاة الراسخوف ُب العلم،  التكفّب حكم قضائي ال إفتائي، ٰبكم إفَّ  - ٓٔ
 وا٤بعروفوف بالورع والتقوى.     

: بياف وجو ا٢بق، بالكفر على معْبَّ  يتعْب على القاضي قبل إطبلؽ ا٢بكم - ٔٔ
 ورفع اللبس واإلشكاؿ، واالستتابة، وال حرج من االستعانة بالعلماء الصادقْب. 

، وال يكوف إال ٗبا اتفق (ٕ)٤بوانعال ٰبكم بالكفر إال بتوفر الشروط، وانتفاء ا  - ٕٔ
 .(ٖ)على أنو مكفر

إف من أنواع الكفر: الكفر العملي، وىو أف يقر الرجل بالوحدانية والنبوة  - ٖٔ
بلسانو، ويعتقد ذلك بقلبو، لكنو يرتكب الكبائر من القتل، والسعي ُب األرض بالفساد، 

نوب الٍب وردت تسميتها ُب ومنازعة األمر أىلو، وشق عصا ا٤بسلمْب، و٫بو ذلك، والذ
الكتاب والسنة كفرًا، وىي ال تصل إٔب حد الكفر األكرب، مثل كفر النعمة ا٤بذكور ُب قولو 

                                                

 (.ٗ٘ٗ/ٕانظر: فقو السنة، سيد سابق ) (ٔ)
فمن ذلك مثبًل: أف يكوف احملكـو عليو مكلًفا ٨بتارًا. وال بدَّ ُب ا٢بكم من ثبوت الفعل أو القوؿ على احملكـو ( ٕ)

عليو. وال بدَّ من إقامة ا٢بجة على الفاعل، وأف يكوف قاصًدا غّب متأوؿ. وال بدَّ ُب ا٢بكم من انتفاء 
 شبهة. ال

 (.ٗٗ( انظر: التكفّب شروطو وضوابطو وأخطاره ومزالقو )ص:ٖ)
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: ٦َََكٍن حمس ِ
ًؽا ٨ِْ٦ ُُكّ َٗ تًَِ٭ة رِزُْرَ٭ة َر

ْ
٧َهِ٪ًٍّح يَأ ُْ ًٓ َْٝؿيًَح ََك٩َْخ آ٦ِ٪ًَح ٦ُ ُ ٦َسَ َوََضََب اَّللٍّ

 ِ ٥ِ اَّللٍّ ُٕ جْ
َ
ؿَْت ثِد َٛ  [.ٕٔٔ]النهل: ىجسََٚس
وإف وصفت تلك ا٤بوبقات -عدـ تكفّب ا٤بسلم بارتكاب الكبائر وا٤بوبقات  - ٗٔ

 .-كما تقدـ- (ٔ).. -ُب األحاديث بأهنا كفر
إف ا٤بسلم إذا عمل عمبًل َٰبَْتِمل الكفر وَٰبَْتِمل غّب الكفر ٞبُِل على أخف   - ٘ٔ

 .(ٕ)االحتماالت
عن  روى الطهاوي  (ٖ)لفصولْب(قاؿ ُب )البهر الرائق(: "وُب )جامع ا

أصهابنا: ال ٱُبرِج الرجَل من اإلٲباف إال جهوُد ما أدخلو فيو، ٍب ما تُػيُػقَّْن أنو ردة ٰبكم 
 ّٔا، وما ُيشك أنو ردة ال ٰبكم ّٔا؛ إذ اإلسبلـ الثابت ال يزوؿ بشك.

ع وُب )ا٣ببلصة( وغّبىا إذا كاف ُب ا٤بسألة وجوه توجب التكفّب ووجو واحد ٲبن
التكفّب فعلى ا٤بفٍب أف ٲبيل إٔب الوجو الذي ٲبنع التكفّب؛ ٙبسيًنا للظن با٤بسلم. وُب 
)التتارخانية(: ال يكفر باحملتمل ألف الكفر هناية ُب العقوبة فيستدعي هناية ُب ا١بناية ومع 

ٍب قاؿ صاحب )البهر(: "والذي ٙبرر أنو ال يفٌب بتكفّب مسلم  االحتماؿ ال هناية اىػ.
 .(ٗ)ن ٞبل كبلمو على ٧بمل حسن أو كاف ُب كفره اختبلؼ"أمك

                                                

 (.ٙٙ( صفهات مضيئة ُب التصور والسلوؾ الديِب، فضيلة الشيخ إ٠باعيل آّذوب )ص:ٔ)
 (.ٛٙ)ص: ( ا٤بصدر السابقٕ)
ىػػ[، َٖٕٛب سنة ]مود بن إسرائيل، الشهّب بابن قاضي ٠ِباْونَة، ا٢بنفي، ا٤بتو حملجامع الفصولْب ُب الفروع،  (ٖ)

وىو كتاب، مشهور متداوؿ ُب أيدي ا٢بكاـ، وا٤بفتْب؛ لكونو ُب ا٤بعامبلت خاصة. ٝبع فيو بْب فصوؿ 
(، األعبلـ، للزركلي ٙٙ٘/ٔالعمادي، وفصوؿ األسروشِب، وأحاط، وأجاد. انظر: كشف الظنوف )

(ٚ/ٔٙ٘.) 
 -ٖٗٔ/٘ر الرائق شرح كنز الدقائق )(، البهٔٚ-ٓٚ( صفهات مضيئة ُب التصور والسلوؾ الديِب )ص:ٗ)

األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر  (، ٦بمعٕٕٗ -ٖٕٕ/ٗعلى الدر ا٤بختار ) (، وانظر: رد احملتارٖ٘ٔ
(ٔ/ٙٛٛ.) 
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"ال ٰبكم ُب األمور الٍب تقتضي الكفر ببل احتماؿ وال خبلؼ فيها إذا  - ٙٔ
صدرت من مسلم ال ٰبكم فيها بكفره إال إذا وجدت الشروط وانتفت ا٤بوانع، فالذي 

ع، وعدـ ٙبقق نطق بكلمة الكفر بإكراه أو سبق لساف ال ُٰبكم بكفره؛ لوجود مان
 .(ٔ)الشروط"

 ال تكفّب باللواـز وا٤بآالت: - ٚٔ
ال بدَّ أف يكوف ا٤بكفَّر بو صرًٰبا، فاللواـز أو مآالت الكبلـ ال يكفر ّٔا، فكثّب من 
ا٤بقاالت أيِّا كانت لو نظرت إٔب لوازمها وما يَبتب عليها لوجدت أهنا تؤوؿ إٔب الكفر، 

ها وٓب يقلها، والـز القوؿ ال يعد قواًل؛ فلذلك ال لكن لوازمها ٓب ٚبطر على باؿ صاحب
 يكفر ّٔا أصهأّا.

لبعض الذين ناظروه: ىذا الكبلـ لو قلتو أنا  ومن ىنا قاؿ ابن تيمية 
، أي: ألنك ال تعرؼ لوازمو ومآالتو وما يَبتب عليو. (ٕ)لكفرت، وأما أنت فبل تكفر بو

يكفرىم أىل العلم؛ ألف تلك اللواـز ٓب ٚبطر وكثّب من أقواؿ ا٤ببتدعة لوازمها مكفرة، وٓب 
 .   (ٖ)٥بم على باؿ، وٓب يقصدوىا

 ينبغي اٚباذ كافة وسائل الوقاية من خطر ىذا الداء )التكفّب(. - ٛٔ
ومنطلقها، فالدين ٧ببة ورٞبة  إف احملبة أساس الدعوة إٔب اهلل   - ٜٔ
 ومعاملة. 
 

  

                                                

 (.ٔٚ( صفهات مضيئة ُب التصور والسلوؾ الديِب )ص:ٔ)
 (.ٛٚ(، مناظرات ابن تيمية ألىل ا٤بلل والنهل )ص:ٜٕ٘( انظر: الرد على البكري )ص:ٕ)
 (.ٓ٘ - ٜٗ( التكفّب شروطو وضوابطو وأخطاره ومزالقو )ص:ٖ)
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 :والعالج : الوقاية من خطر الكفرسابًعا
 التمسك ٗبا يقابل الكفر من اإلٲباف والتوحيد ا٣بالو.  - ٔ
 النظر واالستدالؿ الصهيح. – ٕ
االىتداُء بنور الوحي، وقراءُة النقل بالعقل، وتقوٙب العقل بالنقل، وتأملُّ ما  – ٖ

يدؿُّ على صدِؽ ا٤ببلِّْغ، وما يتهقَُّق بو اإلعجاز، وأوجهو ا٤بتعددة؛ ألف اإلعجاز ٩با يدؿُّ 
ووحٌي  ،حقّّ وصدؽٌ  لى صدِؽ مبلّْغ ا٣بطاب، و٩با يثبت أفَّ ما جاء بو الرُّسل ع

ففي اإلعجاز ما يدؿُّ على إحكاـ آياِت القرآف الكرٙب حيُث َأعَجَز  .من عند اهلل 
افع، وانتفاء ا٤بانع، كما أنَّو يُػَعزُّْز ثقةَ ، اإلنَس وا١بنَّ عن اإلتياِف ٗبثلو  وٙبدَّاىم مع قياـ الدَّ

ا٤بخاَطب با٣بطاب من خبلؿ إقامِة ا٢ُبجَّة، ودحِض ُشَبِو ا٤بكذّْبْب، مع بياف أفَّ تكذيب 
ال يقوـُ على ُحجٍَّة، وإ٭با لو اعتباراٌت أخرى، وأف الباحث  ما جاء بو الرُّسُل 

 .-إف شاء اهلل- عن ا٢بقيقة ٗبوضوعية وٙبرر ال بدَّ أف يبصر ا٢بق
، و  - ٗ  اتباع السُّبل ا٤بوصلة إليو.ا٢برص على طلب ا٢بقّْ
 .اٚباذ أسباب الوقاية من ا٤بضبلت عن ا٢بق – ٘
 .إتقاف مهارة االستماع والتَّأمل والتَّدبر - ٙ
 .البيئة والَببية السليمة، وغرس بذور اإلٲباف ُب نفوس األبناء من أوَّؿ النشأة – ٚ
لسة العلماء بلزمة أصهاب القلوب السليمة من أىل الفضل والصبلح، و٦بام – ٛ

 الصادقْب، واألخذ عنهم، وعدـ االكتفاء ٗبطالعة الكتب.
 اليقظة والتبصر بآفات الكفر وآثاره. - ٜ

 االعتبار ٗبآؿ الكافرين وعاقبتهم. - ٓٔ
مطالعة سّب السلف الصاّب ومن تبعهم بإحساف من العلماء الصَّادقْب، وكم  - ٔٔ

رفة؟ وكيف انعكس ذلك على سلوكهم بذلوا من ا١بهد ُب سبيل التهقق بالعلم وا٤بع
 ؟وخوفهم من اهلل ومعامبلهتم وأخبلقهم 
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درء موىم التعارض بْب العقل والنقل ٗبنهج صهيح من اإلدراؾ، والعلم  - ٕٔ
 بالدّْالالت واألحواؿ وا٤بقاصد.
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 اضطبحث اضثاظي                              

  باضضه  اضذرك                                
 
 

 أواًل: تعريف الشرؾ:
  :في اللغةالشرؾ  - ٔ

على ا٤بقارنة، الٍب ىي ضد االنفراد، وىو أف يكوف الشيء بْب  يدؿُب اللغة الشرؾ 
ا لو، ال تعدؿ بو غّبه فتجعلو شريكً  :أي (ال تشرؾ باهلل) :اثنْب، ال ينفرد بو أحدٮبا. يقاؿ

 .(ٔ)اا من خلقو فقد جعلو لو شريكً دؿ باهلل أحدً فمن ع
بفتح وزاف َكِلم وََكِلَمة  ،َتِعَب َشرًِكا وَشرَِكة من باب:َأْشرَُكو  ُب األمرَشرَْكُتو يقاؿ: 

شريف  :مثل ،ُشرََكاُء َوَأْشرَاؾٌ  :وٝبع الشَّرِيك .إذا ِصْرُت لو َشرِيًكا األوؿ وكسر الثا٘ب:
ا: صرت شريكو. واشَبكنا ريكة، والنساء شرائك. وشاركت فبلنً وشرفاء وأشراؼ. وا٤برأة ش

 اإلشراؾو  الشّْْرؾ. :َأْشرَُكُو ِشرَْكًة، واالسم :وتشاركنا ُب كذا. وشركتو ُب البيع وا٤بّباث
ا ُب جعل لو شريكً  ، أشرؾ، وىو: اٚباذ الشريك، يقاؿ: أشرؾ باهلل :مصدر
 .(ٕ)ملكو

                                                

(، معجم مقاييس اللغة، مادة: )شرؾ( ٓ٘ٔ( انظر: تسهيل العقيدة اإلسبلمية، عبد اهلل ا١بربين )ص:ٔ)
(ٖ/ٕٙ٘ .) 

(، مقاييس اللغة ٖٔٔ/ٔ(، ا٤بصباح ا٤بنّب )ٖٜ٘ٔ/ٗ( انظر: مادة: )شرؾ( ُب )الصهاح(، للجوىري )ٕ)
(، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ٙٙٗ/ٕ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث )ٛٗٗ/ٓٔلساف العرب ) (،ٕ٘ٙ/ٖ)
(ٖ٘/ٔ٘.) 
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 الشرؾ اصطالًحا:  - ٕ
شرؾ والكفر عمـو وخصوص، من حيث ا٤بعُب االصطبلحي، فقد تقدـ إفَّ بْب ال

ىو اٚباذ إلو مع و  ، الشرؾ باهلل :نوب، منهاالكفر اسم يقع على ضروب من الذُّ أفَّ 
  . اهلل

فالشرؾ ما يتعلق من الكفر باإل٥بيات، أما الكفر فهو فإنو يزيد على ذلك، كإنكار 
على اإلطبلؽ  ن الشرؾ، والشرؾ أخو، وذلكمعلوـٍ من الدين بالضرورة، فهو أعم م

، وليس كل كفر شرًكا إذا قصدنا بالشرؾ: )الشرؾ افعلى ىذا يكوف كل شرؾ كفرً . العاـ
 .األكرب( الناقل عن ا٤بلة

وىو الكفر باهلل  ،"الشرؾ والكفر قد يطلقاف ٗبعُب واحد :قاؿ اإلماـ النووي 
(ٔ)، وثاف وغّبىا من ا٤بخلوقات مع وقد يفرؽ بينهما فيخو الشرؾ بعبدة األ

 .(ٕ)"-واهلل أعلم-فيكوف الكفر أعم من الشرؾ  ،ككفار قريش ،اعَبافهم باهلل 
، وإف كاف بعضو أكرب من  اإلشراؾ باهلل "و  جنس ٙبتو أنواع، وكلو مذمـو

 بعض.
ألنو ٱبفى  ؛والشرؾ لو مراتب، فمنو الشرؾ األكرب، ومنو األصغر، وىو الشرؾ ا٣بفي

 .اسالنَّ  على بعض
 ُب أو العبادة ُب أو الرُّبوبيَّة ُب  اهلل مع النّْد أو الشَّريك اٚباذالشرؾ األكرب: ف
٥ًٌ حمس :، وىو ا٤براد بقولو والصفات األ٠باء ِْ َٔ  ٥ٌْ٤ ُْ َْك ٣َ   .[ٖٔ]لقماف: ىجسإِنٍّ الَّرِ

  

                                                

ًٓ حمس: ( كما ُب قولو ٔ) اَك رَُص ٍح ُث٥ٍّ َقٮٍّ َٛ ُْ َٟ ٨ِْ٦ دَُؿاٍب ُث٥ٍّ ٨ِْ٦ ُج َٞ ِي َػ٤َ ؿَْت ثِةَّلٍّ َٛ َز
َ
َْ  37أ ُ َرّّبِ َو ١َِ٣٪ٍّة ٬َُٮ اَّللٍّ

َظؽً 
َ
ْْشُِك ثَِؿّّبِ أ

ُ
 [.ٖٛ- ٖٚ]الكهف: ىجس38ا أ

 (.ٔٚ/ٕ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٕ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

61 

 

أي الذنب أعظم  قاؿ: سألت رسوؿ اهلل   وعن ابن مسعود
ا، وىو خلقكعند اهلل؟ قاؿ: أف ٘بع  .(ٔ)ل هلل ِندِّ
ومن الشرؾ نوع غّب مغفور، وىو الشرؾ باهلل ُب احملبة " :قاؿ ابن القيم 

فهذا من الشرؾ الذي ال يغفره اهلل، وىو  . ا كما ٯبب اهللوالتعظيم، بأف ٰبب ٨بلوقً 
 حمس فيو: اهلل الشرؾ الذي قاؿ 

َ
ِ خ  ىجس..٩َْؽاًداَو٨َ٦ِ انلٍّةِس ٨ْ٦َ َحذٍِّؼُؾ ٨ِْ٦ ُدوِن اَّللٍّ

ِ إِْن حمساآلية، وقاؿ أصهاب ىذا الشرؾ آل٥بتهم، وقد ٝبعتهم ا١بهيم:  [٘ٙٔ]البقرة: دَةَّللٍّ
ٍل ٦ُجٍِْي  َٓ ًَ ة ٣َِِف  ٍّ٪٠ُ8A  ةل٧ََِْي َٕ ومعلـو أهنم ما [، ٜٛ -ٜٚ]الشعراء:ىجس 8Bإِذْ نَُكّٮِيُس٥ْ ثِؿَّبِ ا٣ْ

لك والقدرة، وإ٭با سووىم ُب ا٣بلق والرزؽ، واإلماتة واإلحياء، وا٤ب سووىم بو 
ى من بو ُب ا٢بب والتألو، وا٣بضوع ٥بم والتذلل. وىذا غاية ا١بهل والظلم فكيف يسوَّ 

ى العبيد ٗبالك الرقاب، وكيف يسوى الفقّب خلق من الَباب، برب األرباب؟ وكيف يسوَّ 
إال بالذات، الضعيف بالذات، العاجز بالذات، احملتاج بالذات، الذي ليس لو من ذاتو 

وإحسانو وعلمو  العدـ، بالغِب بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرتو وملكو ووجوده
ا وأي حكم أشد جورً  ،ورٞبتو وكمالو ا٤بطلق التاـ، من لواـز ذاتو؟ فأي ظلم أقبح من ىذا

ِي َػ٤َ حمس :كما قاؿ ،  منو؟ حيث َعَدَؿ َمْن اَل ِعْدَؿ َلُو ِٖبَْلِقو ِ اَّلٍّ ٧ََٮاِت اْْل٧َُْؽ َّلِلٍّ َٜ الكٍّ

ِْٕؽلُٮنَ  ُؿوا ثَِؿبِّ٭٥ِْ َح َٛ ِي٨َ َز ٧َُ٤ةِت َوانلَّٮَر  ث٥ٍُّ اَّلٍّ َّْ ٢َ ا٣ َٕ رَْض وََص
َ َْ   .(ٕ)"[ٔ:األنعاـ] ىجسَوا

  

                                                

[. وُب رواية ٙٛ[، مسلم ]ٕٖ٘ٚ، ٕٓ٘ٚ، ٔٙٛٙ، ٔٔٛٙ، ٔٓٓٙ، ٔٙٚٗ، ٚٚٗٗ( صهيح البخاري ]ٔ)
)من مات وىو يدعو ): كلمة وقلت أخرى، قاؿ النيب   عن عبد اهلل، قاؿ: النيب 

ا دخل النار( ا دخل ا١بنة. صهيح البخاري وقلت أنا: م (من دوف اهلل ندِّ ن مات وىو ال يدعو هلل ندِّ
 [.ٕٜ[، مسلم ]ٖٛٙٙ، ٜٚٗٗ، ٖٕٛٔ]

ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية، ، (ٜٕٕ -ٕٕٛ/ٙتفسّب القا٠بي )وانظر: (، ٕٖٔ -ٕٖٔ( ا١بواب الكاُب )ص:ٕ)
 (.ٚ-ٙ/٘مادة: )شرؾ(  )
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وىو يتسلل إٔب أعماؿ فيفسدىا.  الذي الشرؾ ا٣بفيو  الرياء الشرؾ األصغر ىوو 
 هث: )الرياء(.وسيأٌب بيانو ُب مب ُب العبادة.تعأب مراعاة غّب اهلل 

 
 المتوعد عليو بالنَّار: : الشرؾثانًيا

وأما الشرؾ  ،األكرب باهلل  ا٤بتوعد عليو با٣بلود بالنَّار ىو الشرؾ إف الشرؾ
 .ولكن صاحبو يبقى داخبًل ٙبت ا٤بشيئة األصغر فهو من أسباب دخوؿ النَّار،

 أو العبادة ُب أو يةالربوب ُب  اهلل مع النّْد أو الشريك والشرؾ األكرب ىو اٚباذ
 والصفات.  األ٠باء ُب

 يتخذوهنا الذين وذـ األنداد، اٚباذ عن  اهلل هنى وقد وا٤بثيل، النظّب ىو والند
القرآف، وتوعدىم بسوء العاقبة ُب اآلخرة، فقاؿ  من كثّبة آيات ُب اهلل دوف من
: ٤َّٮا َخ٨ْ َقب٫ِ٤ًِِ ٢ُْٝ حمس ٌِ ٩َْؽاًدا ِِلُ

َ
ِ خ ٤ُٮا َّلِلٍّ َٕ ٮا َٚإِنٍّ َمِىرَيُك٥ْ إَِِل انلٍّةرِ  وََص ُٕ  ىجسَت٧َذٍّ

٧ًَْٕح ٦ِ٪٫ُْ حمس :وقاؿ  [،ٖٓ]إبراىيم: ِ ََلُ ٩ نَْكةَن َُضٌّ َدََع َرب٫ٍُّ ٦ُ٪ِحجًة إَِِل٫ِْ ث٥ٍُّ إَِذا َػٮٍّ ِ
ِْ ِإَوَذا َمفٍّ ا

 ٌِ ٩َْؽاًدا ِِلُ
َ
ِ خ ٢َ َّلِلٍّ َٕ ٮ إَِِل٫ِْ ٨ِْ٦ َرج٢ُْ وََص ُٔ ًٓ نَِِسَ ٦َة ََكَن يَْؽ ؿَِك ٤ًَِٝ ْٛ ْٓ ثُِس ٢ٍّ َخ٨ْ َقب٫ِ٤ًِِ ٢ُْٝ َت٧َذٍّ

ْوَعةِب انلٍّةرِ 
َ
َٟ ٨ْ٦ِ أ  [.ٛ]الزمر: ىجسإ٩ٍِّ

جهنم ُب قولو  نار ُب ٨بلد خالد وأخرب أنو ا٤بشرؾ، على ا١بنَّة وقد حرَّـَ ا٢بقُّ 
٫ًَْ٤ِ اْْلَ٪ٍّ حمستعأب:  َٔ  ُ َم اَّللٍّ ْؽ َظؿٍّ َٞ ِ َذ ةل٧َِِْي ٨ِْ٦ إ٫ٍُّ٩ِ ٨ْ٦َ شَُْرِْك ثِةَّللٍّ ٍّْ َواهُ انلٍّةُر َو٦َة ل٤ِ

ْ
َح َو٦َأ

٩َْىةرٍ 
َ
  .[ٕٚ:ا٤بائدة] ىجسخ

َكِلَمًة    قاؿ: النيب   عن شقيق، عن عبد اهلل: ا٢بديث وُب
ا َدَخَل )) :وقلُت أخرى، قاؿ النيب  من ماَت وىو َيْدُعو من ُدوِف اهلِل ِندِّ
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من ماَت : ))لفظوُب  .(ٔ)ا دخل ا١بنةندِّ وقلت أنا: من مات وىو ال يدعو هلل  ،((النَّار
  .(ٕ)ا دخل ا١بنةوقلت أنا: ومن مات ال يشرؾ باهلل شيئً ، ((ُيْشِرُؾ باهلل َشْيًئا َدَخَل النَّار

٧رٍِي حمس :وقد قاؿ اهلل  ُْ ٮَن ٨ْ٦ِ ُدو٫ِ٩ِ ٦َة َح١ُِ٤٧ْٮَن ٨ْ٦ِ ِٝ ُٔ ِي٨َ دَْؽ إِْن  =َواَّلٍّ
ٮا ُدََع  ُٕ َْ شَْك٧َ ٮ٥ْ٬ُ  ُٔ ُؿوَن دَْؽ ُٛ ًَة٦َحِ يَْس ٮا ٦َة اْقذََضةثُٮا ٣َُس٥ْ َويَٮَْم ا٣ِْٞ ُٕ ءَُز٥ْ َولَْٮ َق٧ِ

َٟ ٦ِس٢ُْ َػجرٍِي  َْ يُجَّجِبُ ٠ُِس٥ْ َو  [.ٗٔ-ٖٔ]فاطر: ىجس<بَِِرْ
رجٌل فقاؿ: يا رسوؿ  قاؿ: أتى النَّيبَّ   عن جابرٍ  :وعند مسلم

ِرُؾ باهلل َشْيًئا دخَل الجنَّة، ومن ماَت ُيْشِرُؾ من ماَت ال ُيشْ ))اهلل، ما اْلُموِجَبَتاف؟ فقاؿ: 
 ،ا٣بصلة ا٤بوجبة للجنة :فمعناه ؟(ما ا٤بوجبتاف) :وأما قولو. (ٖ)((باهلِل َشْيًئا دخَل النَّار
 .(ٗ)وا٣بصلة ا٤بوجبة للنار

لهق بعد معرفتو لمنكر  وحااًل؛ ألنَّ  ا٣بلق أوأسو  ،وا٤بشرؾ شرُّ ا٣بلق عند اهلل 
وقد توعده اهلل غّبه، فهو مهلك لنفسو، وجالب ا٥ببلؾ والشرور إٔب يل عليو، وقياـ الدل
 ٢ِ٬ْ ا١ِْ٣َذةِب َوال٧َُْْرِكَِْي ِِف حمس: با٣بلود ُب نار جهنم ُب قولو

َ
ُؿوا ٨ْ٦ِ أ َٛ ِي٨َ َز إِنٍّ اَّلٍّ

َٟ ٥ْ٬ُ َْشَّ ا٣ََْبِيٍّحِ  ِ و٣َه
ُ
٥َ َػةَِلِي٨َ ذًَِ٭ة أ   [.ٙ]البينة: ىجس٩َةرِ َصَ٭٪ٍّ

فقد ضلَّ عن ا٢بق وا٥بداية، وبعد عن سبيل الرشاد؛  ن أشرَؾ باهلل فم
النغماسو ُب الضبلؿ الذي أعمى بصّبتو، وسلوكو سبيل الغواية، وىو ضبلؿ بعيد يفسد 

ُِْ٘ٛؿ ٦َة حمس :العقل، ويكدّْر صفاء الروح كما قاؿ اهلل  ْن شَُْرََك ث٫ِِ َويَ
َ
ُِْ٘ٛؿ أ َْ َح  َ إِنٍّ اَّللٍّ

 َٟ ِ ًْ ثًًَِٕؽا ُدوَن ذَل َٓ ًَ  ٍّ٢ ًَ ْؽ  َٞ ِ َذ  [. ٙٔٔ]النساء: ىجسل٨ْ٧َِ شََنةءُ َو٨ْ٦َ شَُْرِْك ثِةَّللٍّ

                                                

 [.ٜٚٗٗ( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.ٕٜلم ][، صهيح مسٖٕٛٔ( صهيح البخاري ]ٕ)
 [.ٖٜ( صهيح مسلم ]ٖ)
 (.ٜٙ/ٕصهيح مسلم ) علىشرح النووي ( ٗ)
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: فا٤بشرؾ تتخطفو الشياطْب واألىواء، ويهوي ُب مزالق الضبلؿ كما قاؿ 

ِ حمس ْو َتْ٭ٮِي ث
َ
رْيُ أ ٍُّ ٫ُ ا٣ ُٛ َُ ٧َةءِ َذَذْؼ ج٧ٍَّة َػؿٍّ ٨َ٦ِ الكٍّ

َ
ِ ١ََٚد ٫ِ الّؿِيُط ِِف ٦َََكٍن َو٨ْ٦َ شَُْرِْك ثِةَّللٍّ

 ٍٜ  .(ٔ)[ٖٔ]ا٢بج: ىجسَقِعً
٤٧َُْٕٮنَ حمس :والشرؾ ٧ببط للعمل كما قاؿ  ٍَ َخ٪ُْ٭٥ْ ٦َة ََك٩ُٮا َح ُكٮا َْلَجِ ْْشَ

َ
 ىجسَولَْٮ أ

٨ٍّ حمس :وقاؿ  [،ٛٛ]األنعاـ: َُ ْكَخ َِلَْعَج ْْشَ
َ
َٟ ٣َه٨ِْ أ ِ ِي٨َ ٨ْ٦ِ َرج٤ْ َٟ ِإَوَِل اَّلٍّ وِِحَ إَِِلْ

ُ
ْؽ أ َٞ َو٣َ

َٟ َوََل١َُٮَج٨ٍّ ٨َ٦ِ اْْلَةِِسِي٨َ َخ٧َ   [.٘ٙ]الزمر: ىجس٤ُ
كل ذنب عسى اهلل أف يغفره إالَّ من مات مشرًكا، أو مؤمًنا قتل وُب ا٢بديث: ))

  .(ٕ)((مؤمًنا متعمًدا
ةحمس :"قولو  : قاؿ العبلمة ا٤بناوي ًٕ ٩ُٮَب ََجًِ ُِْ٘ٛؿ اَّلَّ َ َح  [ٖ٘]الزمر: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

 .  (ٖ)إال الشرؾ" - توبة إذا شاءولو ببل-يسَبىا بعفوه 
والشرؾ أكرب الكبائر كما جاء ُب ا٢بديث: عن عبد الرٞبن بن أيب بكرة، عن أبيو 

؟(( ثبلثًا، قالوا: بلى يا رسوؿ أال أنبئكم بأكبر الكبائر)): قاؿ: قاؿ النيب 
ؿ أال وقو  -وجلس وكاف متكًئا فقاؿ-اإلشراؾ باهلل، وعقوؽ الوالدين اهلل، قاؿ: ))

 .(ٗ)((، قاؿ: فما زاؿ يكررىا حٌب قلنا: ليتو سكتالزور

                                                

(، تفسّب ٘٘ٔ/ٖانظر ُب بياف ا٤بعُب: الكشاؼ، للز٨بشري مع حاشية )االنتصاؼ(، البن ا٤بنّب اإلسكندري ) (ٔ)
 (. ٓٗٗ/ٕالنسفي )

وية: أخرجو أٞبد ا٢بديث مروي عن معاوية، وعن أيب الدرداء، وعن عبادة بن الصامت. حديث معا (ٕ)
[، وقاؿ: "صهيح اإلسناد وٓب ٖٔٓٛ[، وا٢باكم ]ٛ٘ٛ[، والطربا٘ب ]ٕٓٚٗ[، والنسائي ]ٜٚٓٙٔ]

[، ٕٓٚٗ[. حديث أيب الدرداء: أخرجو أبو داود ]ٓٙٚٗٱبرجاه"، ووافقو الذىيب، كما أخرجو الديلمي ]
"رواه  : ٥بيثمي[، قاؿ آٖٕٚ[. حديث عبادة بن الصامت: أخرجو البزار ]ٜٖٙ٘ٔوالبيهقي ]

 البزار، ورجالو ثقات". 
 (.ٙ/ٕ( فيض القدير )ٖ)
 [.ٚٛ[، مسلم ]ٖٕٚٙ، ٜٙٚ٘، ٕٗ٘ٙ( صهيح البخاري ]ٗ)
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أما )الشرؾ األصغر( فإف خطره عظيم، فهو ٧ببط للعمل الذي البسو، وىو من 
َْ حمس :وقد قاؿ اهلل  .العوائق الٍب تعرقل سّب العبد إٔب اهلل  ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

 
َ َْ ٤ُٮا َوَؽَٝةدُِس٥ْ ثِةل٨ّ٧َِْ َوا ُِ ِػؿِ ُتجْ ٌْ ِ َواِْلَٮِْم ا َْ يُْؤ٨ُ٦ِ ثِةَّللٍّ ُٜ ٦َةََلُ رِاَةَء انلٍّةِس َو ِي ُح٪ِْٛ َذى ََكَّلٍّ

ة ٠َكَ  ٍء م٧ٍِّ ِؽُروَن لََعَ ََشْ ْٞ َْ َح ا  َك٫ُ َوْْلً َوةث٫َُ َواث٢ٌِ َذََتَ
َ
٫ًَْ٤ِ دَُؿاٌب َٚأ َٔ َٮاٍن  ْٛ ُجٮا َذ٧ََس٫ُُ٤ ٧َ٠َس٢َِ َو

ٮْ  َٞ َْ َحْ٭ِؽي ا٣ْ  ُ  [. ٕٗٙ]البقرة: ىجسَم ا٣ََْكِٚؿِي٨َ َواَّللٍّ
وٞبَد الناس، وقد جاء التهذير من  ،ومن الناس من يقصد بعبادتو وجَو اهلل 

قاؿ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ىريرة ذلك ُب ا٢بديث الذي رواه أبو 
: أنا أغنى الشركاء عن الشرؾ، من عمل عماًل أشرؾ فيو معي غيري، اهلل 

"فمن عمل شيًئا ٕب ولغّبي ٓب أقبلو، بل  : اإلماـ النووي . قاؿ(ٔ)((تركتو وشركو
 .(ٕ)أتركو لذلك الغّب. وا٤براد أف عمل ا٤برائي باطل ال ثواب فيو، ويأٍب بو"

عقد اإلٲباف فهو   "والرياء ينقسم قسمْب: فإف كاف الرياء ُب : قاؿ ابن بطاؿ
ياء ٤بن سلم لو عقد اإلٲباف الدرؾ األسفل من النار. وإف كاف الر  كفر ونفاؽ، وصاحبو ُب

بعض أعمالو، فليس ذلك ٗبخرج من اإلٲباف إال أنو  من الشرؾ، و٢بقو شيء من الرياء ُب
بعض أعمالو َٞبَْد ا٤بخلوقْب مع َٞبِْد ربو، َفُهـر ثواب عملو  مذمـو فاعلو؛ ألنو أشرؾ ُب

 . (ٖ)ذلك"
وَي أفَّ من الشرؾ ما والشرؾ ا٣بفي قد يتسلل إٔب بعض العبادات فيفسدىا. وقد رُ 

 وسيأٌب بياف ذلك مفصبًل ُب مبهث: )الرياء(.ىو أخفى من دبيب النمل. 
 

  
                                                

 [.ٜٕ٘ٛصهيح مسلم ] (ٔ)
 (.ٙٔٔ/ٛٔشرح النووي على صهيح مسلم )( ٕ)
 (.ٖٔٔ/ٔ( شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ٖ)
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 ثالثًا: الوقاية من خطر الشرؾ:
ويقاؿ ُب الوقاية من خطر )الشرؾ األكرب( ما قيل ُب الوقاية من خطر )الكفر(؛ ٤با 

  .علمَت من الصلة بينهما
قيو يقتضي أواًل: معرفة السبب وا٤بسِبب، واٚباذ سبل الوقاية من أخطار الشرؾ بش

وال سيما إذا ٓب يكن قد استفهل –تشخيو الداء ال ريب أف وثانًيا: العبلج النافع. و 
 يعْب على العبلج الناجع.   -أمره

 : (الشرؾ األكرب)ومن أىم أسباب الوقاية من خطر   
لتوحيد يقي التمسك ٗبا يقابل الشرؾ من التوحيد ا٣بالو؛ فإف التهقق با - ٔ

 وآثاره.  اإلنساف من ٨باطر الشرؾ
وٙبقيق التوحيد إ٭با يكوف بتخليصو من الشرؾ األكرب واألصغر، ومن البدع 

 .وا٤بعاصي
 :-كبّبه وصغّبه-واالستعاذة من الشرؾ  ،اللجوء إٔب اهلل  – ٕ

الثبات على طاعتو فينبغي ُب ا٤بقابل أف  وإذا كاف العبُد يسأؿ اهلَل 
من الشرؾ ا٣بفي  ، وأف يستغفر اهلل -كبّبه وصغّبه-من الشرؾ  هلل يستعيذ با

 احملتمل الذي قد يتسلل إٔب بعض العبادات فيفسدىا. 
غرس بذور اإلٲباف والتوحيد ُب األبناء من أوؿ النشأة، والنأي ّٔم عن مواطن  - ٖ

 الشبهات وا٤بعاصي والبدع.
الشركية،  من ٫بو: األلفاظ  افومزيبلت اإلحس ،ا٢بذر من ٧ببطات األعماؿ - ٗ

واالستغاثة واالستعانة با٤بخلوقْب فيما ال  ،وا٢بلف بغّب اهلل  ،كدعاء غّب اهلل 
٫ًَْ٤ِ اْْلَ٪ٍَّح حمس :قاؿ اهلل  ، يقدر عليو إال اهلل َٔ  ُ ْؽ َظؿٍَّم اَّللٍّ َٞ ِ َذ إ٫ٍُّ٩ِ ٨ْ٦َ شَُْرِْك ثِةَّللٍّ

ةل٧ِِْيَ  ٍّْ َواهُ انلٍّةُر َو٦َة ل٤ِ
ْ
٩َْىةرٍ َو٦َأ

َ
ٮَن ٨ْ٦ِ ُدو٫ِ٩ِ حمس :وقاؿ  [،ٕٚ]ا٤بائدة: ىجس ٨ْ٦ِ خ ُٔ ِي٨َ دَْؽ َواَّلٍّ
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٧ِرٍي  ُْ ٮا ٦َة اْقذََضةثُٮا ٣َُس٥ْ  =٦َة َح١ُِ٤٧ْٮَن ٨ْ٦ِ ِٝ ُٕ ٮا ُدََعَءُز٥ْ َولَْٮ َق٧ِ ُٕ َْ شَْك٧َ ٮ٥ْ٬ُ  ُٔ إِْن دَْؽ
َْ يُجَّجِبُ  ٠ُِس٥ْ َو ُؿوَن بَِِرْ ُٛ ًَة٦َحِ يَْس  [.ٗٔ-ٖٔ]فاطر: ىجس<َٟ ٦ِس٢ُْ َػجرٍِي َويَٮَْم ا٣ِْٞ

 إخبلص العمل والقصد والنية:   - ٘
الرياء يذىب ٗبقاصد العبادات وغاياهتا وآثارىا، ويفرغها من حقيقتها وجوىرىا، إف 

 فتصبح من  غّب إخبلص جوفاء ال ٙبقق آثارىا ُب القلب، وال تدفع إٔب العمل الصاّب. 
َ ُُم٤ِِْىَْي حمس :ُب تفسّب قولو  وقاؿ ابن جزي  ْٕجُُؽوا اَّللٍّ ٍّْ ِِلَ

ِ ِمُؿوا إ
ُ
َو٦َة أ

ةءَ  َٛ "اإلخبلص ىنا يراد بو: التوحيد وترؾ الشرؾ أو ترؾ الرياء،  [:٘]البينة: ىجسََلُ اَّلِي٨َ ُظَ٪
وذلك أف اإلخبلص مطلوب ُب التوحيد وُب األعماؿ، وىذا اإلخبلص ُب التوحيد من 

 عماؿ من الشرؾ ا٣بفي. الشرؾ ا١بلي، وىذا اإلخبلص ُب األ
مأمورات ومنهيات ومباحات، فأما ا٤بأمورات  واعلم أف األعماؿ ثبلثة أنواع:

ٕبيث ال يشؤّا بنية أخرى، فإف   ،فاإلخبلص فيها عبارة عن خلوص النية لوجو اهلل 
من طلب  ،كانت كذلك فالعمل خالو مقبوؿ، وإف كانت النية لغّب وجو اهلل 

ح أو غّب ذلك فالعمل رياء ٧بض مردود، وإف كانت النية مشَبكة منفعة دنيوية، أو مد 
 ففي ذلك تفصيل فيو نظر واحتماؿ. 

وأما ا٤بنهيات فإف تركها دوف نية خرج عن عهدهتا، وٓب يكن لو أجر ُب تركها وإف 
 حصل لو ا٣بروج عن عهدهتا مع األجر.  تركها بنية وجو اهلل

وشبو ذلك فإف فعلها بغّب نية ٓب يكن فيها  وأما ا٤بباحات كاألكل والنـو وا١بماع
فلو فيها أجر، فإف كل مباح ٲبكن أف يصّب قربة إذا   أجر، وإف فعلها بنية وجو اهلل

مثل أف يقصد باألكل: القوة على العبادة، ويقصد با١بماع:   قصد بو وجو اهلل
 . (ٔ)التعفف عن ا٢براـ"

  
                                                

 (.ٕٓ٘ -ٔٓ٘/ ٕ( تفسّب ابن جزي )ٔ)
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 ومآالتو وآثاره. اليقظة والتبصر بآفات الشرؾ وعواقبو  - ٙ
  .التوبة واإلنابة إٔب اهلل   - ٚ
التفقو ُب الدين، و٦بالسة العلماء الصادقْب، واألخذ عنهم، وعدـ االكتفاء  - ٛ

"العلماء ىم األِدالُء فإذا فُِقُدوا َضلَّ  : ٗبطالعة الكتب. قاؿ ابن ا١بوزي
 .(ٔ)السَّاِلك"
 فضل والصبلح.مبلزمة أصهاب القلوب السليمة من أىل ال - ٜ

وسيأٌب بياف أسباب الوقاية والعبلج من خطر )الشرؾ األصغر( ُب مبهث: 
 )الرياء(.
 

                             

 
  

                                                

 (.ٕٜٔ/ ٕالبن ا١بوزي ) التبصرة، (ٔ)
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 اضطبحث اضثاضث                               
 اضظغاق                                      

 
 

 أواًل: خطورة النفاؽ وبياف عاقبتو:
اؽ أف يظهر اإلٲباف باللساف، ويكتم الكفر بالقلب. وال يطلق ىذا االسم على النف

؛ ألف  (ٔ)من يظهر شيًئا وٱبفي غّبه ٩با ال ٱبتو بالعقيدة. وقد يطلق النفاؽ على الرياء
 .(ٕ)كليهما إظهار غّب ما ُب الباطن

"إف أساس النفاؽ الذي بِب عليو الكذب، وأف يقوؿ الرجل  : قاؿ ابن تيمية
عن ا٤بنافقْب أهنم يقولوف بألسنتهم ما ليس  بلسانو ما ليس ُب قلبو، كما أخرب اهلل 

 .(ٖ)ُب قلؤّم"
والنفاؽ يعتمد على ثبلث خصاؿ وىي: الكذب القوٕب، والكذب الفعلي، وىو 
ا٣بداع، ويقارف ذلك ا٣بوؼ؛ ألف الكذب وا٣بداع إ٭با يصدراف ٩بن يتوقى إظهار حقيقة 

                                                

فيتقن العبادة ، ألنو يدخل ُب باب الكذب، الذي ىو أساس النفاؽ، كمن يظهر للناس أنو عابد هلل ( ٔ)
عند اطبلع ا٣بلق عليو؛ ليثنوا عليو خّبًا، ويتوصل إٔب غايات ومصاّب عندىم، فإذا خبل بنفسو فرَّط 

لقوؿ فهسب، وإ٭با يكوف كذلك بالفعل وأضاع، فهذا نوع من الكذب؛ ألف الكذب ال يكوف با
 وا٤بخادعة. وُب فعل ا٤برائي إظهار ٣ببلؼ ما يبطن؛ فلذلك عده البعض نفاقًا. 

(، شرح سنن أيب ٜٖ٘/ٓٔ(، لساف العرب )ٜٛ/٘( انظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر، مادة: )نفق( )ٕ)
(، ٛٚٔ/ٙسوعة الفقهية الكويتية )(، ا٤بو ٕ٘ٗ(، التعريفات )ص:ٖٕ/ٖداود، لبدر الدين العيِب )

(ٖٔ/ٔٛٙ.) 
 (.ٙٗ/ٕ( منهاج السنة النبوية )ٖ)
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أو ٣بوؼ إخفاؽ سعي، وكبلٮبا مؤذف بقلة  ،ف إال ٣بوؼ ضرأمره، وذلك ال يكو 
 .(ٔ)الشجاعة والثبات والثقة بالنفس وٕبسن السلوؾ

ا٤بؤمنَْب من ا٤بنافقْب، وجاء ُب  ورسولو الكرٙب  وقد حذَّر اهلل 
 والسنة بياف صفاهتم وأحوا٥بم وعاقبتهم. (ٕ)الكتاب

 يضر ا٤بؤمنْب أف يظهر ال يضره كيد ا٤بنافقْب وخداعهم، وال وإف اهلل 
؛ ألف كيدىم يعود عليهم با٣بزي (ٖ)ا٤بنافقوف اإلٲباف، فتسلم بذلك أموا٥بم، وٙبقن دماؤىم

والفضيهة ُب الدنيا، وا٢بزف ا٤بستمر بسبب ما ٰبصل للمؤمنْب من القوة والنصرة. ٍب ُب 
 اآلخرة ٥بم العذاب األليم بسبب كذّٔم وكفرىم وفجورىم.

ن أعظم الذنوب فهو كذلك أكرب خطر يهدد وحدة ا٤بسلمْب. وكما أف النفاؽ م
ويعظم ا٣بطر إذا تصدَّر ا٤بنافقوف منابَر الدَّعوة واإلعبلـ، وتبوؤا ا٤بناصب العالية، فأشاعوا 
الباطل وروجوا لو، وأٟبدوا صوت ا٢بق، فاغَب ّٔم خلق كثّب، فضلوا وأضلوا، وقد حذَّرنا 

إفَّ أخوؼ ما : ))، فقاؿ داعية يظهر خبلؼ ما يبطن النيب 
 .(ٗ)((أخاؼ على أمتي كل منافق عليم اللساف

                                                

 (.ٕٔٛ/ٔالتهرير والتنوير ) (ٔ)
[، التوبة ٜٗ[، األنفاؿ ]٘ٗٔ-ٖٛٔ[، ]ٜٛ-ٛٛ[، ]ٖٙ-ٔٙ[، النساء ]ٕٓ-ٜ( انظر اآليات: البقرة ]ٕ)

[، ا٤بنافقوف ٘ٔ-ٖٔ[، ا٢بديد ]ٙ[،  الفتح ]ٖٚ[، ]ٕٙ-ٜ٘[، ]ٕٓ-ٕٔ[، األحزاب ]ٓٚ-٘ٗ]
ومن السور الٍب فضهت ا٤بنافقْب مبينة صفاهتم وأحوا٥بم: )سورة التوبة(، وكذلك )سورة  [..اْب.ٛ-ٔ]

 األحزاب(، و)سورة ا٤بنافقْب(.
( ا٤بنافق إذا ٓب يظهر ما ُب باطنو من ٨بالفة الدين، وأظهر األعماؿ الظاىرة من اإلسبلـ؛ فهو ُب الظاىر مسلم، ٖ)

كاـ اإلسبلـ الظاىرة ُب الدنيا، ويعامل معاملة ا٤بسلمْب؛ ألننا ٓب نؤمر بالشق عن ما ُب و٘بري عليو أح
 القلوب، فبل اطبلع لنا على دخيلة األنفس.

[، قاؿ ٔٗٙٔ[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٖ٘ٓ[، والبزار ]ٔٔ[، وابن ٞبيد ]ٖٗٔأخرجو أٞبد ] (ٗ)
 =[، والطربا٘ب ُبٖٗٔ٘يعلى، ورجالو موثقوف". وأخرجو البزار ](: "رواه البزار وأٞبد وأبو ٚٛٔ/ٔا٥بيثمي )
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النفاؽ كالكفر والشرؾ درجات ومراتب؛ منها ما ىو ٨برج من اإلسبلـ، ومنها غّب و 
 ٨برج منو:

 والنفاؽ ُب الشرع ينقسم إٔب قسمْب:
  

 أحدىما: النفاؽ األكبر: 
كتبو ورسلو واليـو اآلخر، ومبلئكتو و  وىو أف يظهر اإلنساف اإلٲباف باهلل 

 ويبطن الكفر، وقد نزؿ القرآف بذـ أىلو. 
ويَبتب على ىذا النوع ما يَبتب على الكفر األكرب؛ من حيث انتفاء اإلٲباف عن 

أف  صاحبو، وخلوده ُب جهنم؛ لكن ا٤بنافق أشد عذابًا من الكافر؛ كما أخرب ا٢بق 
ٍّْ حمس ا٤بنافقْب ُب الدرؾ األسفل من النَّار،

ِ ْػ٤َُىٮا إ
َ
ِ َوأ ْو٤َُعٮا َواْخذََى٧ُٮا ثِةَّللٍّ

َ
ِي٨َ دَةثُٮا َوأ  اَّلٍّ

٧ًًة ِْ َٔ ْصًؿا 
َ
ُ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي أ َٓ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي وََقٮَْف يُْؤِت اَّللٍّ ٦َ َٟ ِ و٣َه

ُ
ِ َٚأ  [.ٙٗٔ]النساء: ىجسدِيَ٪ُ٭٥ْ َّلِلٍّ

 ناُب لئلٲباف.والنفاؽ: إذا أطلق ذكره ُب القرآف؛ فإف ا٤براد بو النفاؽ األكرب ا٤ب
 

 والثاني: النفاؽ األصغر: 
وىو نفاؽ العمل، وىو أف يظهر اإلنساف عبلنية صا٢بة، ويبطن ما ٱبالف ذلك. 

 وأصوؿ ىذا النفاؽ ترجع إٔب ا٣بصاؿ ا٤بذكورة ُب ىذه األحاديث، وىي ٟبسة: 
 : أف ٰبدث ٕبديث ٤بن يصدقو بو وىو كاذب لو. أحدىا
 : إذا وعد أخلف.والثاني

                                                                                                                                   

[ عن عبد اهلل بن بريدة، عن عمراف بن حصْب. ٜٖٙٔ[،  والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٖٜ٘] )الكبّب(=
 (: "رواه الطربا٘ب ُب )الكبّب( والبزار، ورجالو رجاؿ الصهيح".ٚٛٔ/ٔ)  قاؿ ا٥بيثمي
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: إذا خاصم فجر، ويعِب بالفجور: أف ٱبرج عن ا٢بق عمًدا حٌب يصّب ثالثوال 
 ا٢بق باطبًل والباطل حقِّا. 

 : إذا عاىد غدر، وٓب يف بالعهد. الرابع
 .(ٔ): ا٣بيانة ُب األمانة، فإذا اؤٛبن الرجل أمانة، فالواجب عليو أف يؤديهاالخامس

وىا، للهديث ا٤بشهور عنو وا٢باصل أف النفاؽ األصغر ىو نفاؽ األعماؿ و٫ب  
: (( آيَُة الُمَناِفق َثاَلٌث: إذا َحدََّث َكَذب، وإذا َوَعَد َأْخَلف، وإذا اْؤُتِمَن

أربٌع من ُكنَّ فيو كاف منافًقا خالًصا، ومن كانت فيو )) :، وقاؿ (ٕ)((َخاف
َن َخاف، وإذا حدََّث  َخْصَلٌة منُهنَّ كانت فيو َخْصَلٌة من النّْفاؽ حتى َيَدَعَها: إذا اْؤُتمِ 

 . (ٖ)((َكَذب، وإذا عاىَد َغَدر، وإذا خاصم َفَجر
 .(ٗ)((وإذا ائُتِمن خاف))بدؿ  ((إذا وعَد أخلفَ )) :وُب رواية مسلم

ويسميو بعض أىل العلم: )النفاؽ العملي(؛ ألنو يتعلق باألعماؿ، وليس ُب 
نفاؽ(. وحكم ىذا النفاؽ أنو االعتقاد، وأطلق عليو بعض أىل العلم أيًضا: )نفاقًا دوف 

، وكبّبة من كبائر الذنوب، ومن فعل خصلة من خصالو فقد تشبو با٤بنافقْب، ولكنو  ٧بـر
 . (٘)ال ٱبرج من ملة اإلسبلـ بإٝباع أىل العلم

"النفاؽ ىو إظهار القوؿ باللساف أو الفعل ٖببلؼ  : ابن العريب القاضيقاؿ 
 ما ُب القلب من القوؿ واالعتقاد.

                                                

 (.ٛٛٗ -ٔٛٗ/ٕم )( انظر: جامع العلـو وا٢بكٔ)
 [.ٜ٘[، مسلم ]ٜ٘ٓٙ، ٜٕٗٚ، ٕٕٛٙ، ٖٖ( صهيح البخاري ]ٕ)
 .[ٛ٘[، مسلم ]ٖٛٚٔ،  ٜٕ٘ٗ، ٖٗصهيح البخاري ] (ٖ)
 [.ٛ٘مسلم ]صهيح ( ٗ)
 (.ٖ٘ٗ(، تسهيل العقيدة اإلسبلمية، عبد اهلل ا١بربين )ص:ٖٔ( انظر: ا١بواىر ا٤بضية )ص:٘)
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ولو وىي قسماف: أحدٮبا: أف يكوف ا٣برب أو الفعل ُب توحيد اهلل وتصديقو، أو أص
يكوف ُب األعماؿ، فإف كاف ُب التوحيد كاف صرًٰبا، وإف كاف ُب األعماؿ كانت معصية، 

 .(ٔ)"-كما تقدـ القوؿ ُب كفر دوف كفر-وكاف نفاقًا دوف نفاؽ 
وإسرار الشر، وىو أنواع: "النفاؽ: ىو إظهار ا٣بّب  : قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب

 .(ٕ)اعتقادي، وىو الذي ٱبلد صاحبو ُب النار، وعملي وىو من أكرب الذنوب"
"إف بعض النفاؽ كفر دوف بعض، والنفاؽ لغة:  :وقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

٨بالفة الباطن للظاىر، فإف كاف ُب اعتقاد اإلٲباف فهو نفاؽ الكفر، وإال فهو نفاؽ العمل، 
 .(ٖ)عل والَبؾ، وتتفاوت مراتبو"ويدخل فيو: الف

ِ حمسبالعذاب ُب اآلخرة فقاؿ:  -النفاؽ األكرب-ا٤بنافقْب  وقد توعد اهلل  بََّرِ
ِِل٧ًة

َ
َؾاثًة أ َٔ نٍّ لَُ٭٥ْ 

َ
ُٓ ال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي حمس : وقاؿ [،ٖٛٔ]النساء: ىجسال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي ثِأ َ َصة٦ِ إِنٍّ اَّللٍّ

ة ًٕ ٢ِ ٨َ٦ِ انلٍّةرِ حمسوقاؿ:  [،ٓٗٔ]النساء: ىجسَوا٣ََْكِٚؿِي٨َ ِِف َصَ٭٪٥ٍَّ ََجًِ َٛ ْق
َ َْ ْرِك ا إِنٍّ ال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي ِِف اَلٍّ

ةَر ٩َةَر حمسوقاؿ:  ،[٘ٗٔ]النساء: ىجسَو٨َْ٣ ََتَِؽ لَُ٭٥ْ ٩َِىرًيا ٍّٛ ةِت َوا١ُْ٣ َٞ ُ ال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي َوال٧َُْ٪ةِٚ َؽ اَّللٍّ َٔ َو
 َ٪ َٕ ٥َ َػةَِلِي٨َ ذًَِ٭ة ِِهَ َظْكُجُ٭٥ْ َو٣َ َؾاٌب ٥ًِٞ٦ٌُ َصَ٭٪ٍّ َٔ ُ َولَُ٭٥ْ  وقاؿ:  [،ٛٙ]التوبة: ىجسُ٭٥ُ اَّللٍّ

ُ لََعَ ال٧ُْْؤ٦ِ٪ِْيَ حمس ةِت َوال٧َُْْرِكَِْي َوال٧َُْْرََِكِت َويَُذٮَب اَّللٍّ َٞ ُ ال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي َوال٧َُْ٪ةِٚ ّؾَِب اَّللٍّ َٕ  ِِلُ
َب ال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي وَ حمسوقاؿ: [، ٖٚ]األحزاب: ىجسَوال٧ُْْؤ٦َِ٪ةتِ  ّؾِ َٕ ةِت َوال٧َُْْرِكَِْي َوال٧َُْْرََِكِت َويُ َٞ ال٧َُْ٪ةِٚ

ؽٍّ لَ٭ُ  َٔ َ
َ٪ُ٭٥ْ َوأ َٕ ٤ًَِْ٭٥ْ َو٣َ َٔ  ُ َت اَّللٍّ ٌِ َٗ ٮْءِ َو ٤ًَِْ٭٥ْ َدانَِؿةُ الكٍّ َٔ ٮْءِ  ٨ٍّ الكٍّ َّ  ِ ة٩َِّْي ثِةَّللٍّ ٍّْ ٥ْ َصَ٭٪٥ٍَّ ا٣

ٮنَ حمسوقاؿ:  [،ٙ]الفتح: ىجسوََقةءَْت َمِىرًيا ُٞ ٮُل ال٧َُْ٪ةِٚ ُٞ ُؿو٩َة  يَٮَْم َح ُْ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا اجْ ةُت لَِّلٍّ َٞ َوال٧َُْ٪ةِٚ
 ٫ُُ٪َِ ٮا َوَراَءُز٥ْ َٚةَْل٧َُِكٮا ٩ُٮًرا َُُٚضَِب ثَحَْ٪ُ٭٥ْ بُِكٮٍر ََلُ ثَةٌب ثَة ُٕ َذبِْف ٨ْ٦ِ ٩ُٮرُِك٥ْ ر٢ًَِ ارِْص ْٞ َج

َؾاُب  َٕ ة٬ُِؿهُ ٨ْ٦ِ َِٝج٫ِ٤ِ ا٣ْ َّ ل٥َْ ٩َ  =ذ٫ًِِ الؿٍّْْحَُح َو
َ
َُٕس٥ْ َٝةلُٮا ثََِل َو١َِ٣٪ٍُّس٥ْ ُحَ٪ةُدوجَُ٭٥ْ خ ُس٨ْ ٦َ

                                                

 (.ٜٚ/ٓٔ( عارضة األحوذي بشرح صهيح الَبمذي )ٔ)
 (.ٙٚٔ /ٔتفسّب ابن كثّب )( ٕ)
 (.ٜٛ/ٔ( فتح الباري )ٖ)
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ؿٍُّز٥ْ ثِة َٗ ِ َو ْمُؿ اَّللٍّ
َ
٦َةِّنَّ َظِتٍّ َصةءَ أ

َ َْ دُْس٥ُ ا ؿٍّ َٗ َكُس٥ْ َودََؿبٍّْىُذ٥ْ َواْردَبُْذ٥ْ َو ُٛ جْ
َ
ِ َذَذجُْذ٥ْ خ َّللٍّ
َُ٘ؿوُر  َٛ  <ا٣ْ ِي٨َ َز َْ ٨َ٦ِ اَّلٍّ َْ يُؤَْػُؾ ٦ِ٪ُْس٥ْ ِْٚؽيٌَح َو ُز٥ْ َٚةِْلَٮَْم  َْ َواُز٥ُ انلٍّةُر ِِهَ َمْٮ

ْ
ُؿوا ٦َأ

ِْْ٘ٛؿ لَُ٭٥ْ حمسوقاؿ: [، ٘ٔ-ٖٔ]ا٢بديد: ىجس?َوبِئَْف ال٧َِْىرُي  ْم ل٥َْ تَْكَذ
َ
ؿَْت لَُ٭٥ْ أ َٛ ْ٘ ْقَذ

َ
٤ًَِْ٭٥ْ أ َٔ َقَٮاٌء 

ُ لَُ٭٥ْ  َِْ٘ٛؿ اَّللٍّ  [.ٙ]ا٤بنافقوف: ىجس٨َْ٣ َح
من حيث الضَّبلؿ  األكرب الشرؾو  األكرب، الكفر ما قيل ويقاؿ ُب النفاؽ األكرب

 أعظم أثرًا؛ ٤با فيو من ا٣بداع والكيد وا٤بكر. وخطره إضبلؿ ا٤بنافق إفَّ واإلضبلؿ، بل 
ويقاؿ كذلك ُب النفاؽ األصغر ما قيل ُب سابقيو من حيث كونو من أسباب 

 ا٣بذالف وعدـ التوفيق، واالستدراج إٔب الغواية، وأنو ٯبر إٔب مفاسد عظيمة.
 

 :والعالج وقاية من خطر النفاؽ: الثانًيا
الكفر )ما قيل ُب أسباب الوقاية من  (:النفاؽ األكرب)يقاؿ ُب الوقاية من خطر 

 .    (الشرؾ األكرب)، وكذلك ما قيل ُب أسباب الوقاية من (األكرب
ُب أسباب الوقاية من ما قيل  :ويقاؿ كذلك ُب أسباب الوقاية من )النفاؽ األصغر(

 .(الشرؾ األصغر)وكذلك ما قيل ُب أسباب الوقاية من ، (الكفر األصغر)
 ومن أسباب الوقاية من خطر النفاؽ:

إعداد األجياؿ على أسس سليمة من الَببية ا٤ببينة على العقيدة الصهيهة،  - ٔ
 وما ينبثق عنها من القيم واألخبلؽ الفاضلة كالصدؽ والوفاء وحسن ا٤بعاملة.. اْب.

فاهتم وأعما٥بم، والتخلق بأخبلقهم، والبعد عن سلوؾ هنج األبرار ُب ص – ٕ
 صفات أىل النفاؽ.
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"إخبلؼ الوعد والكذب من خصاؿ النفاؽ، فيكوف الوفاء  : قاؿ السيوطي
 .(ٔ)والصدؽ من شعب اإلٲباف"

فمن صفات األبرار: الصدؽ، والوفاء، واإلخبلص، وغّبىا من الصفات الفاضلة 
، والغدر، وا٣بيانة، والكيد، وا٣بداع، واإلفساد، والنبيلة. ومن صفات ا٤بنافقْب: الكذب

وإظهار السوء وإشاعتو ُب قالب النصح، والقصد إٔب إظهار ا١بميل مع قبح النية وفساد 
الطوية، واألمر با٤بنكر والنهي عن ا٤بعروؼ، ومن صفاهتم كذلك: أهنم يقبضوف أيديهم 

ـ بطاعتو حٌب يصّب عندىم والقيا ويَبكوف أمر اهلل  ،عن اإلنفاؽ ُب سبيل اهلل 
 ،ورسولو  ٗبنزلة ا٤بنسي. ومن صفاهتم: التوٕب واإلعراض عن حكم اهلل 

واالستهزاء بالدين وأىلو، والسخرية من ا٤بؤمنْب، وا٤بيل إٔب أعداء الدين ومظاىرهتم 
، وبغض ما جاء بو، وكراىية ظهور ومناصرهتم على ا٤بسلمْب، وبغض الرسوؿ 

٢برث والنسل، وكثرة ا٢بلف كذبًا، والتكاسل عن الصبلة، وقلة ذكر اهلل اإلسبلـ، وإفساد ا
،  ذلك من الصفات القبيهة وا٤بذمومةواالستكبار عن قبوؿ ا٢بق، إٔب غّب، 

إِج٧ٍَّة حمسعنهم ُب ٫بو قولو:  تقاعسهم عن ا١بهاد، وارتيأّم كما أخرب ا٢بقُّ و 
 ِ َْ يُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثِةَّللٍّ ِي٨َ  َٟ اَّلٍّ ُ ذ٩ِ

ْ
ُدونَ شَْكذَأ ِػؿِ َواْردَةثَْخ ٤ُُٝٮبُُ٭٥ْ َذُ٭٥ْ ِِف َريْجِِ٭٥ْ َحََتَدٍّ ٌْ  ىجس َواِْلَٮِْم ا

ٍّْ حمسوقولو:  [،٘ٗ]التوبة:
ِ ُ َورَُقٮَُلُ إ َؽ٩َة اَّللٍّ َٔ ِي٨َ ِِف ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ َمَؿٌض ٦َة َو ٮَن َواَّلٍّ ُٞ ٮُل ال٧َُْ٪ةِٚ ُٞ ِإَوذْ َح

 [.ٕٔ]األحزاب: ىجسُُٗؿوًرا
  

                                                

 (.ٖٗٔاإلكليل )ص: (ٔ)
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 :  سبيل اهلل ا١بهاد ُب - ٖ
من )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  :جاء ُب ا٢بديث

أي: نوع من  ،(ٔ)((مات ولم يَػْغُز، ولم ُيَحدّْْث بو نفسو، مات على ُشْعَبة ِمْن نَِفاؽ
أنواع النفاؽ؛ أي: من مات على ىذا فقد أشبو ا٤بنافقْب وا٤بتخلفْب عن ا١بهاد، ومن تشبو 

 بقـو فهو منهم.
"ا٤براد أف من فعل ىذا فقد أشبو ا٤بنافقْب ا٤بتخلّْفْب عن  :اؿ اإلماـ النووي ق

ا١بهاد ُب ىذا الوصف؛ فإف ترؾ ا١بهاد أحد شعب النفاؽ. وُب ىذا ا٢بديث: أف من 
نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها ال يتوجَّو عليو من الذـ ما يتوجَّو على من مات وٓب 

 .(ٕ)ينوىا"
 لعمل، والبعد عن الرياء:اإلخبلص ُب ا – ٗ
ةِ حمس :قاؿ اهلل   َٓ َ و٬ََُٮ َػةدُِخُ٭٥ْ ِإَوذَا َٝةُمٮا إَِِل الىٍّ ٮَن اَّللٍّ ُٔ إِنٍّ ال٧ُْ٪َةَِِْٚٞي ُُيَةدِ

 [.ٕٗٔ]النساء: ىجسَٝةُمٮا ٠َُكةَِل يَُؿاءُوَن انلٍّةَس 
ّٔمٍَّة ا٢برص على أداء الصبلة بأركاهنا وشروطها وآدأّا، والقياـ إٔب الصبلة  – ٘

 ونشاٍط ورغبة:
ةَ ََك٩َْخ لََعَ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي ٠ِذَةثًة َمٮُْٝٮدًةحمس عن ا٤بؤمنْب: قاؿ اهلل  َٓ  ىجسإِنٍّ الىٍّ

ةِ َٝةُمٮا ٠َُكةَِل حمسوقاؿ عن ا٤بنافقْب:  ،[ٖٓٔ]النساء: َٓ ِإَوذَا حمس[، ٕٗٔ]النساء: ىجسِإَوَذا َٝةُمٮا إَِِل الىٍّ
 َ ةِ اَتٍّ َٓ ًوا َو٣َِٕجًة٩َةَدْحُذ٥ْ إَِِل الىٍّ ـُ ٍّْ و٥ْ٬َُ ٠َُكةَِل حمس [،ٛ٘]ا٤بائدة: ىجسُؾو٬َة ٬ُ

ِ ةَ إ َٓ دُٮَن الىٍّ
ْ
َْ يَد  ىجسَو

أي: يصلوف مراءاة وىم متكاسلوف متثاقلوف، ال يرجوف ثوابًا وال يعتقدوف على  ،[ٗ٘]التوبة:
 . (ٖ)تركها عقابًا

                                                

 [.ٜٓٔٔ( صهيح مسلم ]ٔ)
 (.ٕٓٚٗ/ٙ(، وانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ٙ٘/ٖٔشرح النووي على صهيح مسلم ) (ٕ)
 (.ٕٕٗ/٘تفسّب القرطيب )( ٖ)
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من سائر  وٝبيع الصلوات ثقيلة على ا٤بنافقْب، والعشاء والفجر أثقل عليهم
صالة العشاء،  :إف أثقل صالة على المنافقينالصلوات كما جاء ُب ا٢بديث: ))

 .(ٔ)..((وصالة الفجر، ولو يعلموف ما فيهما ألتوىما ولو حبوا
"إف كثّبا من ا٤بصلْب ال يعرفوف فائدة  :قاؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب 

الصبلة عليهم، وٓب تكن قرة  الصبلة حقيقة، وال يقدروهنا حق قدرىا؛ ولذلك ثقلت
ألعينهم، وال راحة ألنفسهم، وال نورًا لقلؤّم. ترى كثّبًا منهم ينقروف الصبلة نقر الغراب 

فيها إال قليبًل، وىؤالء ال صبلة ٥بم، ولو صلوا  ال يطمئنوف فيها، وال يذكروف اهلل 
للرجل  نيب ألف مرة؛ ألف الطمأنينة ُب الصبلة ركن من أركاهنا؛ ولذلك قاؿ ال

فصلى عدة مرات،  ،(ٕ)((اْرِجْع َفَصلّْ فإنََّك لم ُتَصلّْ الذي كاف ال يطمئن ُب صبلتو: ))
((، حٌب علَّمو النيب اْرِجْع َفَصلّْ فإنََّك لم ُتَصلّْ )) :وكل مرة يقوؿ لو النيب 
، "وأمره بالطمأنينة(ٖ). 

على أنس بن مالك عن العبلء بن عبد الرٞبن أنو دخل  :وقد جاء ُب ا٢بديث
  ،ُب داره بالبصرة، حْب انصرؼ من الظهر، وداره ٔبنب ا٤بسجد، فلما دخلنا عليو

قاؿ: أصليتم العصر؟ فقلنا لو: إ٭با انصرفنا الساعة من الظهر، قاؿ: فصلوا العصر، فقمنا، 
تلك َصاَلُة اْلُمَناِفِق، يقوؿ: )) فصلينا، فلما انصرفنا، قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 

ـَ فَػنَػَقَرَىا أربَػًعا، ال يذكُر يجل س يَػْرُقُب الشَّمس حتى إذا كانت بين قَػْرَني الشَّيطاف، قا
 . (ٗ)((اهلل فيها إالَّ قلياًل 

                                                

 [.ٔ٘ٙصهيح مسلم ]( ٔ)
 [.ٜٖٚ[، و)صهيح مسلم( ]ٚٙٙٙ، ٕٔ٘ٙ، ٖٜٚ، ٚ٘ٚا٢بديث ُب )صهيح البخاري( ]( ٕ)
 (.ٖٖٔ-ٕٖٔالضياء البلمع )ص: (ٖ)
 [.ٕٕٙصهيح مسلم ] (ٗ)
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بأصهابو، ٍب جلس  وعن أيب عبد اهلل األشعري قاؿ: صلَّى رسوؿ اهلل 
 ُب طائفة منهم، فدخل رجل، فقاـ يصلي، فجعل يركع وينقر ُب سجوده، فقاؿ النيب

: (( أتروف ىذا، من مات على ىذا مات على غير ملة محمد، ينقر
ـَ، إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع ال  ُقُر اْلُغَراُب الدَّ صالتو كما يَػنػْ
يأكل إال التمرة والتمرتين، فماذا تغنياف عنو، فأسبغوا الوضوء، ويل لألعقاب من 

صاّب: فقلت أليب عبد اهلل األشعري: من  (( قاؿ أبوالنار، أتموا الركوع والسجود
حدثك ّٔذا ا٢بديث؟ فقاؿ: أمراء األجناد: عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، ويزيد بن 

 .(ٔ)أيب سفياف، وشرحبيل بن حسنة، كل ىؤالء ٠بعوه من النيب 
 :كثرة الذكر والدعاء والتأمل والتدبر آليات اهلل   - ٙ

ِ حمسعن ا٤بؤمنْب:  قاؿ اهلل  ٮًدا َولََعَ ُصُ٪ٮبِِ٭٥ْ اَّلٍّ ُٕ ًَة٦ًة َوُر َ رِ ي٨َ يَْؾ٠ُُؿوَن اَّللٍّ
٧َ َويَ  ِٜ الكٍّ

ُؿوَن ِِف َػ٤ْ ٍّ١ َٛ ْرِض َذ
َ َْ  [.ٜٔٔ]آؿ عمراف: ىجسَٮاِت َوا

ًٓ حمسوقاؿ عن ا٤بنافقْب:  ًِ٤َٝ ٍّْ
ِ َ إ َْ يَْؾ٠ُُؿوَن اَّللٍّ  [.ٕٗٔ]النساء:  ىجسَو

ف من النفاؽ؛ فإف ا٤بنافقْب قليلوا أما "إف كثرة ذكر اهلل  :قاؿ ابن القيم 
واهلل -برئ من النفاؽ؛ و٥بذا  وقاؿ كعب: من أكثر ذكر اهلل  .الذكر هلل 

َْ حمسسورة ا٤بنافقْب بقولو:  ختم اهلل  -أعلم ْمَٮا٣ُُس٥ْ َو
َ
َْ د٤ُِْ٭ُس٥ْ أ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

 َٕ ْٛ ِ َو٨ْ٦َ َح ُدُز٥ْ َخ٨ْ ذ٠ِْؿِ اَّللٍّ َْ ْو
َ
ونَ أ َٟ ٥ُ٬ُ اْْلَةِِسُ ِ و٣َه

ُ
َٟ َٚأ ِ فإف ُب ذلك  ،[ٜ]ا٤بنافقوف: ىجس٢ْ َذل

أكـر  فوقعوا ُب النفاؽ. واهلل  ٙبذيرًا من فتنة ا٤بنافقْب الذين غفلوا عن ذكر اهلل 
 .(ٕ)"من أف يبتلي قلًبا ذاكرًا بالنفاؽ، وإ٭با ذلك لقلوب غفلت عن ذكر اهلل 

                                                

[، وابن خزٲبة ٜٗٗ(، وابن أيب عاصم ُب )اآلحاد وا٤بثا٘ب( ]ٕٚٗ/ٗأخرجو البخاري ُب )التاريخ الكبّب( ) (ٔ)
 (.ٜٖٕ/٘ٙ[، وابن عساكر )ٖٕٚ٘[، والبيهقي ]٘ٙٙ]

 (.ٔٛ-ٓٛالصيب من الكلم الطيب )ص: باختصار من الوابل( ٕ)
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فقد باينهم ُب أوصافهم؛ و٥بذا  ، اهلل"فمن أكثر ذكر  : وقاؿ ابن رجب
وأف ال يلهي ا٤بؤمن عن ذلك ماؿ وال ولد،  ،ختمت سورة ا٤بنافقْب باألمر بذكر اهلل 

 .(ٔ)وأف من أ٥باه ذلك عن ذكر اهلل، فهو من ا٣باسرين"
يستعيذ  ومن أسباب الوقاية من خطر النفاؽ: الدعاء، فقد كاف النيب 

قاؿ: كاف رسوؿ  ُب ا٢بديث عن أنس بن مالك  من النفاؽ كما جاء باهلل 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يقوؿ ُب دعائو: )) اهلل 

لَّة واْلَمْسَكَنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر،  ، والقسوة والغفلة، والذّْ والبخل والهـر
ف، والبرص والشرؾ والنفاؽ، والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصََّمم واْلَبَكم، والجنو 

 .(ٕ)((األسقاـ وَسيّْئوالجذاـ، 
منزلو ٕبمو  وقد روي عن جبّب بن نُػَفّْبٍ قاؿ: دخلت على أيب الدرداء 

فإذا ىو قائم يصلي ُب مسجده، فلما جلس يتشهد جعل يَػتَػَعوَُّذ باهلل من النفاؽ، فلما 
من  -ثبلثًا-رًا انصرؼ قلت: غفر اهلل لك يا أبا الدرداء ما أنت والنفاؽ؟ قاؿ: اللهم غف

 .(ٖ)يأمُن الببلء؟ من يأمُن الببلء؟ واهلل إف الرجل ليفتًب ُب ساعة فينقلب عن دينو

 أف ال يوافق الكافرين وا٤بنافقْب وأىل البدع والشّْقاؽ، وأف يَِعَظهم ويزجرىم: - ٚ
ِٓ ا٣ََْكِٚؿِي٨َ وَ حمس :قاؿ اهلل  ُِ َْ دُ َ َو ِٜ اَّللٍّ َ٭ة انلٍَِّبَّ ادٍّ حَّ

َ
 [،ٔ]األحزاب: ىجسال٧َُْ٪ةِِْٚٞيَ يَة خ

ًٓ حمس :وقاؿ  ِ َوكًِ ِ َوَكَِف ثِةَّللٍّ ْ لََعَ اَّللٍّ َذا٥ْ٬ُ َودََٮَّكٍّ
َ
ِٓ ا٣ََْكِٚؿِي٨َ َوال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي َوَدْع أ ُِ َْ دُ  ىجسَو

                                                

 (.ٙٔ٘/ٕجامع العلـو وا٢بكم ) (ٔ)
[ وقاؿ: "صهيح على شرط ٜٗٗٔ[، وا٢باكم ]ٖٙٔ[، والطربا٘ب ُب )الصغّب( ]ٖٕٓٔأخرجو ابن حباف ] (ٕ)

(: "قلت: ُب الصهيح ٖٗٔ/ٓٔ) [. قاؿ ا٥بيثمي ٖٕٓٚالشيخْب".  وأخرجو أيًضا: الضياء ]
 ُب الصغّب، ورجالو رجاؿ الصهيح".بعضو. رواه الطربا٘ب 

 [.ٜٙ[، صفة النفاؽ وذـ ا٤بنافقْب، للفريايب ]ٖٔٛشعب اإلٲباف ] (ٖ)
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ؿِْض َخ٪ُْ٭٥ْ حمس :وقاؿ  [،ٛٗ]األحزاب: ْٔ َ
ُ ٦َة ِِف ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ َٚأ ٥َُ٤ْٕ اَّللٍّ ِي٨َ َح َٟ اَّلٍّ و٣َهِ

ُ
ُ٭٥ْ أ ْْ ؤَِ
ة ً٘ ًْ ث٤ًَِ ِك٭٥ِْ َْٝٮ ُٛ جْ

َ
 [.ٖٙ]النساء: ىجسَو٢ُْٝ لَُ٭٥ْ ِِف خ

ِي٨َ حمس :عن الركوف إٔب ا٤بنافقْب ومواالهتم. قاؿ اهلل  وقد هنى اهلل  َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

٪ِذ٥َّْ  َٔ ًْ َودَّوا ٦َة  لُٮ٩َُس٥ْ َػَجة
ْ
َْ يَد ة٩ًَح ٨ْ٦ِ ُدو٩ُِس٥ْ  َُ ِ َْ َتذٍِّؼُؾوا ث ةُء ٨ِْ٦  آ٦َُ٪ٮا  ٌَ ْ٘ َْٝؽ ثََؽِت اْْلَ

ْزََبُ 
َ
َْٚٮا٬ِِ٭٥ْ َو٦َة َُتِِْف ُوُؽور٥ْ٬ُُ أ

َ
٧َُ٤ٮا حمس [.ٛٔٔ]آؿ عمراف: ىجسأ َّ ِي٨َ  َْ دَْؿ٠َُ٪ٮا إَِِل اَّلٍّ َو

ونَ  َْ ُت٪ََْصُ ْوِِلَةَء ُث٥ٍّ 
َ
ِ ٨ْ٦ِ أ ُس٥ُ انلٍّةُر َو٦َة ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ ُدوِن اَّللٍّ  [.ٖٔٔ]ىود: ىجسَذَذ٧َكٍّ

عن عبد اهلل بن بُػَرْيَدة عن  :كما جاء ُب ا٢بديث  ،إليهم: تسويدىم ومن الركوف
ال تقولوا للمنافق: َسيٌّْد؛ فإنَُّو إف َيُك َسيًّْدا )) :أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 .(ٔ)((فقد أسخطتم ربَّكم 
 التنبو ٣بطرىم وعدـ االغَبار بصفاهتم وأحوا٥بم: - ٛ

ا٤بنافقْب أو صفاهتم، وأف يتنبو ٣بطرىم، ويكوف ينبغي على ا٤بكلف أف ال يغَب بقوؿ 
ٮلُٮا حمس :على حيطة وحذر منهم. قاؿ اهلل  ُٞ ْصَكةُمُ٭٥ْ ِإَوْن َح

َ
َٟ أ ِْٕضُج ْحَذُ٭٥ْ ُت

َ
ِإَوَذا َرخ

َُٕؽوَّ َٚةْظَؾرْ  ٤ًَْ٭٥ِْ ٥ُ٬ُ ا٣ْ َٔ َؽةٌ َُيَْكجُٮَن ُُكٍّ َوًَْعٍح  جٍُّ٭٥ْ ُػُنٌت ُمَك٪ٍّ
َ
ْٮلِِ٭٥ْ ٠َد َٞ ِ ٣ ْٓ  ىجس٥٬ُْ تَْك٧َ

 .[ٗا٤بنافقوف:]
ومن أسباب الوقاية من خطر النفاؽ: أف ٰبذر ا٤بكلف أىل البدع، قاؿ ابن تيمية: 

 .(ٕ)"البدع مظاف النفاؽ كما أف السنن شعائر اإلٲباف"

                                                

[، ٕٖٛٗ[، والبزار ]ٜٚٚٗ[، وأبو داود ]ٓٙٚ[، والبخاري ُب )األدب ا٤بفرد( ]ٜٖٜٕٕأخرجو أٞبد ] (ٔ)
اإلماـ النووي: "رواه أبو [. قاؿ ٕٗ٘ٗ[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٕٓٓٓٔوالنسائي ُب )الكربى( ]

(: رواه أبو داود ٜٖ٘/ٖ)  (. وقاؿ ا٤بنذريٗٙٗداود بإسناٍد صهيح" رياض الصا٢بْب )ص:
 والنسائي بإسناد صهيح".

 (.ٜٕٙ/٦ٕبموع الفتاوى ) ( ٕ)
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وينبغي على ا٤بسلمْب أخذ ا٢بيطة وا٢بذر حٌب يأمنوا شرَّ ا٤بنافقْب، ويسلموا ٩با 
ف كانوا يبطنوف خبلؼ ما يظهروف، لكن قد يعلم من يكيدوف وٲبكروف؛ فإف ا٤بنافقْب وإ

 أحوا٥بم وصفاهتم ما يرشد إٔب ضرورة التنبو والتتبع إٔب أف يتبْب أمرىم.    
 :وعدـ آّادلة أو الدفاع عنهم٦باىدة ا٤بنافقْب بالعلم والبياف،  - ٜ

ةَر َوال٧َُْ٪ةِِٚٞ حمس :قاؿ اهلل  ٍّٛ َ٭ة انلٍَِّبَّ َصة٬ِِؽ ا١ُْ٣ حَّ
َ
َوا٥ْ٬ُ يَة خ

ْ
٤ًَِْ٭٥ْ َو٦َأ َٔ  ِْ ُ٤ ْٗ َْي َوا

٥ُ َوبِئَْف ال٧َِْىريُ   [.ٖٚ]التوبة: ىجسَصَ٭٪ٍّ
"أما ٦باىدة الغّب فإهنا تنقسم إٔب  :قاؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب 
 قسمْب: قسم بالعلم والبياف، وقسم بالسبلح.

ا٤بسلمْب؛ مثل أما من ٦باىدتو بالعلم والبياف فهو الذي يتسمى باإلسبلـ وليس من 
ا٤بنافقْب وأىل البدع ا٤بكفرة وما أشبو ذلك، فإف ىؤالء ال ٲبكن أف ٪باىدىم بالسبلح؛ 

يَة حمس: ألهنم يتظاىروف باإلسبلـ وأهنم معنا، ولكننا ٪باىدىم بالعلم والبياف، قاؿ اهلل 
٤ًَِْ٭٥ْ  َٔ  ِْ ُ٤ ْٗ ةَر َوال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي َوا ٍّٛ َ٭ة انلٍَِّبَّ َصة٬ِِؽ ا١ُْ٣ حَّ

َ
َوا٥ْ٬ُ َصَ٭٪٥ٍُّ َوبِئَْف ال٧َِْىريُ  خ

ْ
 ىجسَو٦َأ

 فجاىد الكفار يكوف بالسبلح، وجهاد ا٤بنافقْب يكوف بالعلم والبياف. [،ٖٚ]التوبة:
يعلم بأف ُب أصهابو منافقْب، ويعلمهم بأعياهنم،  و٥بذا كاف الرسوؿ 

يقتل  ال يتحدث الناس بأف محمًداولكنو ال يقتلهم، واستؤذف ُب قتلهم فقاؿ: ))
، فكذلك الذين ينضووف ٙبت لواء اإلسبلـ من أىل البدع ال نقاتلهم (ٔ)((أصحابو

 .(ٕ)بالسبلح، لكننا نقاتلهم بالعلم والبياف"
  

                                                

 [.ٕٗٛ٘[، مسلم ]ٜٚٓٗ، ٜ٘ٓٗالبخاري ]( صهيح ٔ)
 (.٘٘/ٕشرح رياض الصا٢بْب، ٧بمد بن صاّب العثيمْب ) (ٕ)
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"الغلظة على أىل اإلٲباف وُب غّب مظاهنا قبيهة،   :قاؿ العز بن عبد السبلـ 
 .(ٔ)كما أهنا على أىل النفاؽ والكفر ُب مظاهنا حسنة"

أف ٯباىدىم بالعلم والبياف ُب مظانّْو الٍب يُرجى فيها النَّفُع، وأف ٰبذر وا٤بطلوب 
، ونصرة الباطل، قاؿ اهلل  ِي٨َ َُيَْذة٩ُٮَن حمس :الداعية ا١بدؿ ا٤بذمـو ٨ِ اَّلٍّ َٔ َْ َُتَةدِْل  َو

ث٧ًًِة
َ
ا٩ًة أ َْ ُُيِتَّ ٨ْ٦َ ََكَن َػٮٍّ  َ َكُ٭٥ْ إِنٍّ اَّللٍّ ُٛ جْ

َ
ونوهنا با٤بعصية. وإ٭با أي: ٱب ،[ٚٓٔ]النساء: ىجسخ

َكُ٭٥ْ حمسقاؿ:  ُٛ جْ
َ
؛ ألف مضرة خيانتهم راجعة -وإف كانوا ما خانوا أنفسهم- ىجسَُيَْذة٩ُٮَن خ

إليهم، كما يقاؿ فيمن ظلم غّبه: ما ظلم إال نفسو. وىذا يشمل النهي عن آّادلة، عن 
در منو من من أذنب وتوجو عليو عقوبة من حد أو تعزير، فإنو ال ٯبادؿ عنو بدفع ما ص

 ا٣بيانة، أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية.
 : ٧ببة الصهابة - ٓٔ

 ،إفَّ من عقائد أىل السنة وا١بماعة: وجوب ٧ببة أصهاب رسوؿ اهلل 
وا١بهاد  ،بو من صهبة رسولو  وتعظيمهم واالقتداء ّٔم؛ ٤با شرفهم اهلل 

 . معو؛ لنصرة دين اإلسبلـ، وا٥بجرة ُب سبيلو
وقد دلت النصوص الصهيهة الصرٰبة على ىذا ا٤بعتقد ُب كثّب من اآليات 

 .(ٕ)واألحاديث
وال شك أف من ا٣بذالف الكبّب وعدـ التوفيق من اهلل تعأب للعبد: أف ٯبعل من 

ورضي عنهم، نصروا الدين  هنجو وسعيو الوقوع ُب صهابة خّب ا٣بلق 
وا القرآف والسنَّة واألحكاـ، وبذلوا أنفسهم ونشروه، وىم الذين قاتلوا ا٤بشركْب، ونقل

، لصهبة نبيو  وقد اختارىم اهلل  ،ودماءىم وأموا٥بم ُب سبيل اهلل 

 فبل يسبهم وال يبغضهم إال منافق.
                                                

 (.ٜٜشجرة ا٤بعارؼ واألحواؿ )ص: (ٔ)
 (.ٖ٘ٔ( انظر: احملبة صورىا وأحكامها، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف )ص:ٕ)
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آية اإليماف: حب األنصار، وآية النفاؽ بغض وقد جاء ُب ا٢بديث: ))
إال منافق، فمن أحبهم  األنصار ال يحبهم إال مؤمن، وال يبغضهم. ))(ٔ)((األنصار

 . (ٕ)((أحبو اهلل، ومن أبغضهم أبغضو اهلل
 -الذين ىم أفضل من األنصار-"وكذلك حب ا٤بهاجرين  : قاؿ ابن رجب

 .(ٖ)من اإلٲباف"
والذي فلق ا٢ببة، وبرأ النسمة، إنو لعهد النيب األمي  :وقاؿ علي 
 إٕب: أف ال ٰببِب إال مؤمن، وال يبغضِب إال منافق(ٗ). 

"ومعُب ىذه األحاديث أف من عرؼ مرتبة األنصار وما   : قاؿ اإلماـ النووي
كاف منهم ُب نصرة دين اإلسبلـ، والسعي ُب إظهاره، وإيواء ا٤بسلمْب، وقيامهم ُب 

وحبو إياىم، وبذ٥بم أموا٥بم  ،مهمات دين اإلسبلـ حق القياـ، وحبهم النيب 
ر الناس؛ إيثارًا لئلسبلـ، وعرؼ من علي بن أيب وأنفسهم بْب يديو، وقتا٥بم ومعاداهتم سائ

لو، وما كاف  وحب النيب  ،قربو من رسوؿ اهلل  طالب 
منو ُب نصرة اإلسبلـ، وسوابقو فيو، ٍب أحب األنصار وعلًيا؛ ٥بذا، كاف ذلك من دالئل 

 صهة إٲبانو، وصدقو ُب إسبلمو؛ لسروره بظهور اإلسبلـ، والقياـ ٗبا يرضي اهلل 

                                                

 [.ٗٚ[، مسلم ]ٖٗٛٚ، ٚٔ( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.٘ٚ[، مسلم ]ٖٖٛٚ( صهيح البخاري ]ٕ)
 :دأ ّٔم ُب قولو ا٤بهاجرين على األنصار، فقد ب (. فضَّل اهلل ٘ٙ/ٔ( فتح الباري، البن رجب )ٖ)

ِ حمس ة ْْسَ ُٕ حِ ا٣ْ َٔ ٮهُ ِِف َقة ُٕ َج ِي٨َ اتٍّ ٩َْىةرِ اَّلٍّ
َ َْ ِ َوال٧َُْ٭ةِصؿِي٨َ َوا ُ لََعَ انلٍَِّبّ ْؽ دَةَب اَّللٍّ َٞ وقولو:  [،ٚٔٔ]التوبة: ىجس٣َ

َٚ حمس ٮَن  ُ٘ ْمَٮالِ٭٥ِْ يَبَْذ
َ
ْػؿُِصٮا ٨ِْ٦ دِيَةر٥ِْ٬ِ َوأ

ُ
ِي٨َ أ َؿاءِ ال٧َُْ٭ةِصؿِي٨َ اَّلٍّ َٞ ُٛ ْ َ ل٤ِ وَن اَّللٍّ َٮا٩ًة َوَي٪َُْصُ ًْ ِ َورِ ًٓ ٨َِ٦ اَّللٍّ ٌْ

ةدُِٝٮنَ  َٟ ٥ُ٬ُ الىٍّ ِ و٣َه
ُ
ي٧َةَن ٨ِْ٦ َرج٤ِْ٭٥ِْ حمس: ٍب قاؿ ُب األنصار [،ٛ]ا٢بشر: ىجسَورَُقٮََلُ أ ِ

ِْ اَر َوا ِي٨َ َتَجٮٍُّءوا اَلٍّ  ىجسَواَّلٍّ
ركوا ديارىم وأموا٥بم وبيوهتم، ا٤بهاجرين قبل األنصار؛ ألف ا٤بهاجرين ت وقد ذكر اهلل [، ٜ]ا٢بشر:

 ا. ٝبيعً  أما األنصار فهم ُب بلدىم، ُب بيوهتم، وُب أموا٥بم  ،وخرجوا طاعة هلل 
 [.ٛٚلم ]( صهيح مسٗ)
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ومن أبغضهم كاف بضد ذلك، واستدؿ بو على نفاقو وفساد سريرتو  ،لو ورسو 
   .(ٔ)"-واهلل أعلم-

إٲباف، وبغضهما نفاؽ،  حب أيب بكر وعمر  : قاؿ بعض السلف
 .(ٕ)وحب بِب ىاشم إٲباف، وبغضهم نفاؽ

ومن انتقو أحًدا منهم فهو مبتدع ٨بالف للسنة  : قاؿ القاضي عياض
ؼ أف ال يصعد لو عمل إٔب السماء حٌب ٰببهم ٝبيًعا، ويكوف قلبو والسلف الصاّب، وأخا

 .(ٖ)سليًما"
"فإف القدح ُب خّب القروف الذين صهبوا الرسوؿ : قاؿ ابن تيمية 
  قدح ُب الرسوؿ   كما قاؿ مالك وغّبه من أئمة العلم: ىؤالء

ل إ٭با طعنوا ُب أصهابو؛ ليقوؿ القائل: رج طعنوا ُب أصهاب رسوؿ اهلل 
 .(ٗ)سوء كاف لو أصهاب سوء، ولو كاف رجبًل صا٢بًا لكاف أصهابو صا٢بْب"

 عبادة ا٣بفاء:احملافظة على  – ٔٔ
، ففي ا٢بديث (٘)((إف اهلل يحب العبد التقي، الغني، الخفيجاء ُب ا٢بديث: )) 

وبعيًدا عن الرياء، وأف عبادة ا٣بفاء  ،إشارة إٔب أف أحب العمل: ما كاف خالًصا هلل 
يها طهارة للقلب من النفاؽ، حيث يغيب عن ا٣بلق، وال يشهد على عملو إال ا٣بالق ف
. .)وسيأٌب مزيد من البياف عن )عبادة ا٣بفاء( ُب )الوقاية من الرياء 

  

                                                

 (.ٗٙ/ٕ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٔ)
 (.ٖ٘ٗ/ٗ( انظر: ٦بموع الفتاوى، البن تيمية )ٕ)
 (.ٕٔٔ/ٕالشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى ) (ٖ)
 (.ٜٕٗ/ٗموع الفتاوى )٦ب (ٗ)
 [.ٜٕ٘ٙ(  أخرجو مسلم ُب )صهيهو( ]٘)
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 ترؾ البدع: - ٕٔ
 .(ٔ)"البدع مظاف النفاؽ كما أف السنن شعائر اإلٲباف":  قاؿ ابن تيمية

 ؾ الشبهات:االحَباز عن الذنوب، وتر  – ٖٔ
 . (ٕ)ومن الذنوب الٍب تورث النفاؽ: اعتياد ٠باع ا٤بعازؼ واألغا٘ب

اعلم أف للغناء خواصَّ ٥با تأثّب ُب صبغ القلب بالنفاؽ،  :قاؿ ابن القيم 
ونباتو فيو كنبات الزرع با٤باء. فمن خواصو: أنو يُلهي القلب ويصده عن فهم القرآف 

ء والقرآف ال ٯبتمعاف ُب القلب أبًدا؛ ٤با بينهما من وتدبره، والعمل ٗبا فيو، فإف الغنا
التضاد؛ فإف القرآف ينهى عن اتباع ا٥بوى، ويأمر بالعفة، و٦بانبة شهوات النفوس، وأسباب 
، وينهى عن اتباع خطوات الشيطاف، والغناء يأمر بضد ذلك كلو، وٰبسنو، ويهيّْج  الغيّْ

، فيثّب كامنها، ويز  عج قاطنها، وٰبركها إٔب كل قبيح، ويسوقها النفوس إٔب شهوات الغيّْ
إٔب وْصل كل مليهة ومليح، فهو وا٣بمر رضيعا لباف، وُب هتييجهما على القبائح فرسا 

 رىاف...اْب. 
والكسل عند القياـ إٔب  ،ويقوؿ أيضا: فمن عبلمات النفاؽ: قلة ذكر اهلل 
 وصفو. الصبلة، ونقر الصبلة، وقل أف ٘بد مفتونًا بالغناء إال وىذا

فإف النفاؽ مؤسس على الكذب، والغناء من أكذب الشعر، فإنو ٰبسن  وأيًضا
 القبيح ويزينو، ويأمر بو، ويقبح ا٢بسن ويزىد فيو، وذلك عْب النفاؽ.

 فإف النفاؽ غش ومكر وخداع، والغناء مؤسس على ذلك. اوأيضً 
ذلك عن ب فإف ا٤بنافق يفسد من حيث يظن أنو يصلح، كما أخرب اهلل  اوأيضً 

ا٤بنافقْب، وصاحب السماع يفسد قلبو وحالو من حيث يظن أنو يصلهو. وا٤بغُب يدعو 
 القلوب إٔب فتنة الشهوات، وا٤بنافق يدعوىا إٔب فتنة الشبهات.

                                                

 (.ٜٕٙ/ٕ( ٦بموع الفتاوى )ٔ)
 (.ٗٛٗ -ٖٛٗ/ ٔ(، انظر: مدارج السالكْب )ٕٓ٘-ٕٛٗ/ٔ( إغاثة اللهفاف )ٕ)
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إٔب مؤدب ولده: ليكن أوؿ ما يعتقدوف من  وقد كتب عمر بن عبد العزيز 
ا سخط الرٞبن؛ فإنو بلغِب عن أدبك: بغض ا٤ببلىي، الٍب بدؤىا من الشيطاف، وعاقبته

الثقات من أىل العلم: أف صوت ا٤بعازؼ، واستماع األغا٘ب، واللهج ّٔا ينبت النفاؽ ُب 
القلب كما ينبت العشب على ا٤باء اىػ. فالغناء يفسد القلب، وإذا فسد القلب ىاج فيو 

 .(ٔ)النفاؽ
 ق وإف من أعظم صفات ا٤بنافقْب أهنم يتبعوف الشبهات كما أخرب ا٢ب

ةءَ ا٣ِْٛذْ٪َحِ حمس : عنهم ُب قولو َ٘ ِ ُٕٮَن ٦َة تََنةث٫ََ ٦ِ٪٫ُْ اثْذ ًَتٍّجِ ٌٖ َذ ِي٨َ ِِف ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ َزيْ ة اَّلٍّ ٍّ٦
َ
َٚأ

ة ث٫ِِ ُُكٌّ  ٮلُٮَن آ٦َ٪ٍّ ُٞ اِقُؼٮَن ِِف ا٥ِْ٤ِْٕ٣ َح ُ َوالؿٍّ ٍّْ اَّللٍّ
ِ وِي٫َُ٤ إ

ْ
٥َُ٤ْٕ دَأ وِي٫ِ٤ِ َو٦َة َح

ْ
ةَء دَأ َ٘ ِ ِٔ َواثْذ ٪ِْؽ  ٨ْ٦ِ 

ْْلَةِب 
َ َْ ولُٮ ا

ُ
ٍّْ أ

ِ ُؿ إ ٍّ٠  . (ٕ)[ٚ]آؿ عمراف: ىجسَربَِّ٪ة َو٦َة يَؾٍّ
٦بالسة العلماء والصا٢بْب، ومطالعة سّب السلف الصاّب ومن تبعهم  - ٗٔ

 العلماء األبرار:بإحساف من 
وٱبشوف أف ال تقبل منهم أعما٥بم.  ،ٱبافوف اهلل  وقد كاف السلف 

خوؼ ا٤بؤمن من أف ٰببط عملو وىو ال يشعر(: ) :باب ُب  قاؿ اإلماـ البخاري
ما عرضت قوٕب على عملي إال خشيت أف أكوف مكذبًا.  : قاؿ إبراىيم التيمي
كلهم ٱباؼ   ،أدركت ثبلثْب من أصهاب النيب  : وقاؿ ابن أيب مليكة

النفاؽ على نفسو، ما منهم أحد يقوؿ: إنو على إٲباف جربيل وميكائيل . ويذكر عن 
ا٢بسن: ما خافو إال مؤمن وال أمنو إال منافق. وما ٰبذر من اإلصرار على النفاؽ 

                                                

 (.ٗٛٗ -ٖٛٗ/ ٔ(، انظر: مدارج السالكْب )ٕٔ٘-ٕٛٗ/ٔ( انظر: إغاثة اللهفاف )ٔ)
)عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، عقبة ( انظر: خطورة الشبهات ُب كتاب: ٕ)

 .(ٖٔ٘/ٔ( )اشتباه ا٢بقيقة)
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٧َُ٤ْٕٮنَ حمس :والعصياف من غّب توبة؛ لقوؿ اهلل  ٤ُٮا و٥ْ٬َُ َح َٕ وا لََعَ ٦َة َذ ]آؿ  ىجسَول٥َْ يَُِصَّ

 .(ٔ)[ٖ٘ٔعمراف:
ن ؛ ألهنم طالت أعمارىم حٌب رأوا م-واهلل أعلم- "وإ٭با ىذا : قاؿ ابن بطاؿ

حيز من  التغيّب ما ٓب يعهدوه، وٓب يقدروا على إنكاره، فخشوا على أنفسهم أف يكونوا ُب
 .(ٕ)داىن ونافق"

وخوفهم إ٭با كاف من النفاؽ األصغر ال األكرب؛ ألنو ال يعقل أف يكوف النفاؽ الذي 
ىو إبطاف الكفر؛ فإهنم يعلموف من أنفسهم أهنم ال   خافو أولئك الصهابة

 وأثُب عليهم، فهم يعلموف براءهتم من ىذا النفاؽ. ا، وقد زكاىم اهلل يبطنوف كفرً 
 
 
 

                                 
 

  

                                                

 (.ٛٔ/ٔح البخاري )( صهئ)
 (.ٜٓٔ/ٔ( شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ٕ)
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 رابعــاضـطـبحث اض                                       
 حرـِـــاضد                                            

 
 
 

 أواًل: تعريف السحر:
"و)الِسْهر(: اأْلَْخَذُة. وكلُّ ما َلُطَف َمْأَخُذُه َوَدؽَّ فهو ِسْهٌر.  :ي قاؿ ا١بوىر 

وقد َسَهرَُه َيْسَهرُُه ِسْهرًا. و)الساحر(: العآِبُ. وَسَهرَُه أيًضا: ٗبعُب: َخَدَعو. و)َسَهرَُّه 
 .   (ٔ)َتْسِهّبًا( ِمثْػُلو"

. َسَهرَُه. إ  .(ٕ)ذا أبدى لو أمرًا َيِدؽُّ عليو وٱَبَْفىوقيل: السّْْهُر: كلُّ ما َلُطَف وَدؽَّ
السهر: عمل تُػُقرَّْب فيو إٔب الشَّْيطَاِف َوٗبَُعونٍَة منو، كلُّ ذلك  :قاؿ الليث 

ُنونٌَة لِلسّْْهر، ومن السهر: اأُلْخَذُة الٍب تأخذ العْب حٌب يَُظنَّ أف األمر كما يُػَرى،  األمر َكيػْ
 وليس األصل على ما يُرى.

٭با ٠بت العرُب السهًر: سهرًا؛ ألنو يزيل الصهة إٔب ا٤برض، وإ٭با يقاؿ: وقيل: إ
  .(ٖ)سهره، أي: أزالو عن البغض إٔب ا٢بب

  

                                                

 (.ٜٚٙ/ٕالصهاح، مادة: )سهر(، )( ٔ)
 (.ٕٖٚ/ٕعادؿ ) (، ابنٔٔ٘/ٔ(، البهر احمليط ُب التفسّب )ٖٔ/ٕ( انظر: الدر ا٤بصوف )ٕ)
 (.ٖٛٗ/ٗ(، لساف العرب )ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٗهتذيب اللغة، لؤلزىري، مادة: )سهر( )( انظر: ٖ)
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وقد يسمى السهر: طبِّا. وا٤بطبوب: ا٤بسهور. قاؿ أبو عبيدة: إما ٠بي السهر: 
 .(ٔ)طبِّا على التفاؤؿ بالبُػْرء. ومثلو ُب )النهاية(

 الكهانة، والعرافة، والتنجيم، والشعوذة.ومن األلفاظ ذات الصلة: 
 وذكر بعض ا٤بفسرين أف السهر ُب القرآف على ٟبسة أوجو:

 :ومنو قولو  :السحر المعروؼ الذي يأخذ بالعين والقلب: أحدىا

ْعؿَ حمس ٧ُِّ٤ٮَن انلٍّةَس الّكِ َٕ ْخُْيَ انلٍّةِس َواْقََت٬َُْجٮ٥٬ُْ حمسوقولو:  [،ٕٓٔ]البقرة: ىجسُح
َ
 ىجسَقَعُؿوا أ

 [.ٙٔٔعراؼ:]األ
َٟ حمس :ومنو قولو  :العلم: والثاني ةِظُؿ ادُْع نَلَة َربٍّ ي٫ََّ الكٍّ

َ
 ىجسَوَٝةلُٮا يَة خ

 [.ٜٗ]الزخرؼ:
ٮلُٮا ِقْعٌؿ ُمْكذ٧َِؿٌّ حمس :ومنو قولو  :الكذب: والثالث ُٞ وقولو: [، ٕ]القمر: ىجسَويَ

ًمٍ حمس ِْ َٔ  [.ٙٔٔ]األعراؼ: ىجسوََصةُءوا بِِكْعٍؿ 
ًٓ َمْكُعٮًراحمس :ولو ومنو ق :الجنوف: والرابع ٍّْ رَُص

ِ ُٕٮَن إ  [،ٚٗ]اإلسراء: ىجسإِْن دَتٍّجِ
 [.ٛ]الفرقاف:ومثلو ُب 

ّنٍّ تُْكَعُؿونَ حمس :ومنو قولو  :الصرؼ: والخامس
َ
، أي: [ٜٛ]ا٤بؤمنوف: ىجسَٚد

 . (ٕ)تصرفوف عن ا٢بق
 )السهر( يطلق على معاٍف: :وقاؿ الراغب 

: خادعتو واستملتو، وكل من ومنو: )سهرت الصيب( :أحدىا: ما لطف ودؽ
استماؿ شيئا فقد سهره، ومنو إطبلؽ الشعراء: سهر العيوف؛ الستمالتها النفوس، ومنو 

                                                

(، لساف ٓٔٔ/ٖ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر )ٖ٘ٔ/ٜ: احملكم واحمليط األعظم، مادة: )طبب( )انظر( ٔ)
 (.ٕٛ٘/ٖ(، تاج العروس )ٚٓٗ/ٖ(، مقاييس اللغة )ٖ٘٘/ٔالعرب )

 (.ٖ٘٘ -ٖٗ٘األعْب النواظر )ص: نزىة  (ٕ)
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 [،٘ٔ]ا٢بجر: ىجسث٢َْ ََن٨ُْ َٝٮٌْم َمْكُعٮُرونَ حمس :قوؿ األطباء: الطبيعة ساحرة، ومنو قولو 
 .(ٔ)((إفَّ من البياف لِسْحًراأي: مصروفوف عن ا٤بعرفة ومنو حديث: ))

٫بو ما يفعلو ا٤بشعوذ من صرؼ  :ما يقع بخداع وتخييالت ال حقيقة لها :الثاني
٢ًٍُّ إَِِل٫ِْ ٨ِْ٦ ِقْعؿ٥ِْ٬ِ حمس :األبصار عما يتعاطاه ٖبفة يده، وإٔب ذلك اإلشارة بقولو  ُُيَ

جٍَّ٭ة تَْكَع 
َ
ْخُْيَ انلٍّةِس حمس :وقولو  [،ٙٙ]طو: ىجسخ

َ
 [.ٙٔٔ]األعراؼ: ىجسَقَعُؿوا أ

وإٔب ذلك  :يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهمما : الثالث
ْعؿَ حمس :اإلشارة بقولو  ٧ُِّ٤َٕٮَن انلٍّةَس الّكِ ُؿوا ُح َٛ ََِْي َز ًَة  [.ٕٓٔ]البقرة: ىجسَو٣َِس٨ٍّ النٍّ

 .(ٕ)ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزاؿ روحانياتها بزعمهم :الرابع
ؼ الشرع ٨بتو بكل أمر "اعلم أف لفظ: )السهر( ُب عر  :وقاؿ الرازي 

ٱبفى سببو، ويتخيل على غّب حقيقتو، وٯبري ٦برى التمويو وا٣بداع، ومٌب أطلق وٓب يقيد 
ْخُْيَ انلٍّةِس حمس :اهلل أفاد ذـ فاعلو. قاؿ 

َ
يعِب: موىوا عليهم  [،ٙٔٔ]األعراؼ: ىجسَقَعُؿوا أ

٢ُ إَِِل٫ِْ ٨ْ٦ِ حمس :حٌب ظنوا أف حبا٥بم وعصيهم تسعى، وقاؿ  ًٍّ جٍَّ٭ة ُُيَ
َ
ِقْعؿ٥ِْ٬ِ خ

إفَّ من )) :وقد يستعمل مقيدا فيما ٲبدح وٰبمد، ومنو قولو  [،ٙٙ]طو: ىجستَْكَع 
قيل: معناه: من البياف ما يكتسب بو من اإلٍب ما يكتسبو الساحر  .(ٖ)((البياف لِسْحًرا

بسهره، فيكوف َب معرض الذـ. وٯبوز أف يكوف َب معرض ا٤بدح؛ ألنو تستماؿ بو 
ويرضى بو الساخط، ويستنزؿ بو الصعب. والسهر َب كبلمهم: صرؼ الشيء القلوب، 

 . (ٗ)عن وجهو"
                                                

 [.ٚٙٚ٘، ٙٗٔ٘بخاري ]( صهيح الٔ)
(، وانظر ذلك مفصبًل ُب )فتح الباري(، البن حجر ٓٓٗ( انظر: ا٤بفردات، للراغب، مادة: )سهر( )ص:ٕ)

(ٔٓ/ٕٕٕ.)   
 .( تقدـٖ)
(، بصائر ٕٖٛ/ٕ(، وابن عادؿ )ٖٙٗ/ٔ(، وغرائب القرآف )ٜٔٙ/ٖ)انظر ذلك مفصبًل ُب )مفاتيح الغيب(  (ٗ)

 (.ٜٚٔ/ٖذوي التمييز )
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 .(ٔ)ُب )الزواجر( و٫بوه قوؿ ابن حجر ا٥بيتمي 
وقيل: السهر ُب االصطبلح: مزاولة النفوس ا٣ببيثة ألفعاؿ وأقواؿ يَبتب عليها أمور 

ٓب وٲبرض ويقتل، ويفرؽ خارقة للعادة، ومذىب أىل السنة أنو حق، ولو حقيقة، وأنو يؤ 
 .(ٕ)وٯبمع

"ا٤براد بالسهر: ما يستعاف ُب ٙبصيلو بالتقرب إٔب  :وقاؿ القاضي البيضاوي 
الشيطاف ٩با ال يستقل بو اإلنساف، وذلك ال يستتب إال ٤بن يناسبو ُب الشرارة وخبث 

 .(ٖ)النفس"
اىر، السهر ىو نوع يستفاد من العلم ٖبواص ا١بو " :وقاؿ اإلماـ الغزإب 

، فيتخذ من تلك ا١بواىر ىيكل على صورة الشخو  وبأمور حسابية ُب مطالع النجـو
ا٤بسهور، ويرصد بو وقت ٨بصوص من ا٤بطالع، وتقرف بو كلمات يتلفظ ّٔا من الكفر 
والفهش ا٤بخالف للشرع، ويتوصل بسببها إٔب االستعانة بالشياطْب، وٰبصل من ٦بموع 

 .(ٗ)أحواؿ غريبة ُب الشخو ا٤بسهور"العادة  ذلك ٕبكم إجراء اهلل 
"ا٢بسر: عقد ورقى وكبلـ يتكلم بو، أو يكتبو، أو يعمل  :وقاؿ ابن قدامة 

شيًئا ُب بدف ا٤بسهور أو قلبو، أو عقلو، من غّب مباشرة لو. ولو حقيقة، فمنو ما يقتل، 
وجو، وما وما ٲبرض، ويأخذ الرجل عن امرأتو فيمنعو وطأىا، ومنو ما يفرؽ بْب ا٤برء وز 

وذىب بعض  .يبغض أحدٮبا إٔب اآلخر، أو ٰببب بْب اثنْب. وىذا قوؿ الشافعي 
٢ًٍُّ إَِِل٫ِْ ٨ْ٦ِ ِقْعؿ٥ِْ٬ِ حمس قاؿ: أصهابو إٔب أنو ال حقيقة لو، إ٭با ىو ٚبييل؛ ألف اهلل  ُُيَ

                                                

 (.ٕٙٔ/ٕ( الزواجر عن اقَباؼ الكبائر )ٔ)
(، السراج ا٤بنّب، ٕٙ/ٜ(، ٙبفة احملتاج )ٜٖٗ/٘(، مغِب احملتاج )ٓٚٔ/ٗوعمّبة ) ( انظر: حاشيتا قليويبٕ)

 (.ٔٛ/ٔللخطيب الشربيِب )
(، حاشية الطييب على ٕٗٔ/ٕلبيضاوي )(، وانظر: حاشية الشهاب ا٣بفاجي على اٜٚ/ٔتفسّب البيضاوي )( ٖ)

 (.ٖٖٚ/ٔ(، روح ا٤بعا٘ب )ٚٔ/ٖالكشاؼ )
 (.ٜٕ/ٔإحياء علـو الدين )( ٗ)
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جٍَّ٭ة تَْكَع 
َ
إف كاف شيًئا يصل إٔب بدف  :وقاؿ أصهاب أيب حنيفة [. ٙٙ]طو: ىجسخ

ور، كدخاف و٫بوه، جاز أف ٰبصل منو ذلك، فأما أف ٰبصل ا٤برض وا٤بوت من غّب ا٤بسه
أف يصل إٔب بدنو شيء، فبل ٯبوز ذلك؛ ألنو لو جاز، لبطلت معجزات األنبياء 

ألف ذلك ٱبرؽ العادات، فإذا جاز من غّب األنبياء  ؛،  بطلت
ٮُذ ثَِؿّبِ حمس :معجزاهتم وأدلتهم. ولنا، قوؿ اهلل  ُٔ َ

ِٜ  ٢ُْٝ أ
َ٤ َٛ َٜ  1ا٣ْ ِ ٦َة َػ٤َ  ٨ْ٦ِ2 َْشّ

ٍٜ إَِذا َوََٝت  ِ ََغِق ِؽ   3َو٨ْ٦ِ َْشّ َٞ ُٕ ةزَةِت ِِف ا٣ْ ٍّٛ ِ انلٍّ يعِب: السواحر [، ٗ -ٔ]الفلق: ىجس4َو٨ْ٦ِ َْشّ
 البلٌب يعقدف ُب سهرىن، وينفثن عليو، ولوال أف السهر لو حقيقة، ٤با أمر اهلل 

َٕ حمس :باالستعاذة منو. وقاؿ اهلل  ٩ْـَِل لََعَ ال١ََ٤٧َْْْيِ ثَِجةث٢َِ ُح
ُ
ْعَؿ َو٦َة خ ٧ُِّ٤ٮَن انلٍّةَس الّكِ

ّؿُِٝٮَن ث٫ِِ َبْْيَ ال٧َْؿْءِ َوَزوِْص٫ِ حمسإٔب قولو:  ىجس٬َةُروَت َو٦َةُروَت  َٛ ٧ٍُّ٤ٮَن ٦ِ٪ُْ٭٧َة ٦َة ُح َٕ ًَذَ  ىجسَذ
 .(ٔ)إٔب غّب ذلك"[...ٕٓٔ]البقرة:

 والسهر يطلق ويراد بو:
 ّٔا. اآللة الٍب يسهر -ٔ
 ويطلق ويراد بو: فعل السهر. -ٕ

واآللة تارة تكوف معُب من ا٤بعا٘ب فقط، كالرقى والنفث ُب العقد، وتارة تكوف 
باحملسوسات كتصوير الصورة على صورة ا٤بسهور، وتارة ٔبمع األمرين ا٢بسي وا٤بعنوي، 

 وىو أبلغ.
يار أيب جعفر واختلف ُب السهر، فقيل: ىو ٚببيل فقط وال حقيقة لو، وىذا اخت 

من ا٢بنفية، وابن حـز الظاىري  من الشافعية، وأيب بكر الرازي  اإلسَبباذي 
،  .وطائفة 

                                                

(، دقائق أوٕب النهى ٖٚٓ/ٗ(، وانظر: اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )ٜٕ -ٕٛ/ٜا٤بغِب، البن قدامة )( ٔ)
(ٖ /ٖٗٓ.)  
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والصهيح أف لو حقيقة، وبو قطع ا١بمهور، وعليو عامة  :قاؿ اإلماـ النووي 
 .(ٔ)العلماء، ويدؿ عليو الكتاب، والسنة الصهيهة ا٤بشهورة

 
 والكرامة: ثانًيا: الفرؽ بين السحر والمعجزة

"والفرؽ بْب السهر وا٤بعجزة والكرامة: أف السهر  :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
يكوف ٗبعاناة أقواؿ وأفعاؿ حٌب يتم للساحر ما يريد، والكرامة ال ٙبتاج إٔب ذلك، بل إ٭با 

 تقع غالًبا اتفاقًا. وأما ا٤بعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتهدي. ونقل إماـ ا٢برمْب 
أف السهر ال يظهر إال من فاسق، وأف الكرامة ال تظهر على فاسق. ونقل اإلٝباع على 

. وينبغي أف يعترب ٕباؿ من يقع (ٕ)ُب )زيادات الروضة( عن ا٤بتوٕب ٫بو ذلك النووي 
ا٣بارؽ منو، فإف كاف متمسًكا بالشريعة، متجنًبا للموبقات، فالذي يظهر على يده من 

 و ينشأ عن أحد أنواعو كإعانة الشياطْب.ا٣بوارؽ: كرامة، وإال فهو: سهر؛ ألن
غّب أهنا  ،حيل صناعية يتوصل إليها باالكتساب :: السهر(ٖ)وقاؿ القرطيب  

والعلم  ،الوقوؼ على خواص األشياء :ومادتو .لدقتها ال يتوصل إليها إال آحاد الناس
فيعظم عند  ،وإيهامات بغّب ثبوت ،وأكثرىا ٚبييبلت بغّب حقيقة ،بوجوه تركيبها وأوقاتو
ًمٍ حمس :عن سهرة فرعوف كما قاؿ اهلل   ،من ال يعرؼ ذلك ِْ َٔ  ىجسوََصةُءوا بِِكْعٍؿ 

  .ا وعصيً مع أف حبا٥بم وعصيهم ٓب ٚبرج عن كوهنا حبااًل  [ٙٔٔ]األعراؼ:

                                                

(،  فتوح الغيب ٖٙٗ/ٜوضة الطالبْب وعمدة ا٤بفتْب، للنووي )(. وانظر: ر ٕٕٕ/ٓٔالبن حجر )فتح الباري،  (ٔ)
  (.ٕٓ/ُٖب الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاؼ( )

(، وانظر: أسُب ا٤بطالب ُب شرح روض الطالب ٖٙٗ/ٜ( انظر: روضة الطالبْب وعمدة ا٤بفتْب، للنووي )ٕ)
 (. ٕٙ/ٜ(، ٙبفة احملتاج )ٓٚٔ/ٗة )(، حاشيتا قليويب وعمّب ٜٖٗ/٘(، مغِب احملتاج )ٕٛ/ٗ)

 ( يعِب: صاحب )ا٤بفهم(.ٖ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

94 

 

وإلقاء  ،كا٢بب والبغض  ،ا ُب القلوبوا٢بق أف لبعض أصناؼ السهر تأثّبً  :ٍب قاؿ
ا أو عكسو وإ٭با ا٤بنكور أف ا١بماد ينقلب حيوانً  ،قمٓب والسَّ وُب األبداف باأل ،ا٣بّب والشر

 .(ٔ)و٫بو ذلك" ،بسهر الساحر
"قاؿ علماؤنا: السهر يوجد من الساحر  :وقاؿ القرطيب )صاحب التفسّب( 

وغّبه، وقد يكوف ٝباعة يعرفونو وٲبكنهم اإلتياف بو ُب وقت واحد. وا٤بعجزة ال ٲُبَكّْن اهلل 
ثلها وٗبعارضتها، ٍب الساحر ٓب يدع النبوة، فالذي يصدر منو متميز عن أحًدا أف يأٌب ٗب

 .  (ٕ)ا٤بعجزة، فإف ا٤بعجزة شرطها اقَباف دعوى النبوة والتهدي ّٔا"
ْخُْيَ انلٍّةِس حمسعن السهرة:  ويدؿ على ما تقدـ قوؿ اهلل 

َ
ْٮا َقَعُؿوا أ َٞ ْ٣

َ
ة خ ٍّ٧َ٤َٚ

 َٔ ًمٍ َواْقََت٬َُْجٮ٥ْ٬ُ وََصةُءوا بِِكْعٍؿ   [.ٙٔٔ]األعراؼ: ىجسِْ
ْٮاحمسفقولو:  َٞ ْ٣

َ
ة خ ْخُْيَ انلٍّةِس حمس، يعِب: حبا٥بم وعصيهم. ىجس٧َ٤ٍَّٚ

َ
، يعِب: ىجسَقَعُؿوا أ

صرفوا أعْب الناس عن إدراؾ حقيقة ما فعلوا من التمويو والتخييل، وىذا ىو السهر، وىذا 
ىي فعل الٍب  ىو الفرؽ بْب السهر الذي ىو فعل البشر، وبْب معجزة األنبياء 

وذلك ألف السهر قلب األعْب وصرفها عن إدراؾ ذلك الشيء، وا٤بعجزة قلب  ؛اهلل 
 .  (ٖ)حية تسعى" نفس الشيء عن حقيقتو، كقلب عصا موسى 

 .(ٗ)ال" :وُب )حاشيتا قليويب وعمّبة(: "واختلف ىل فيو قلب أعياف، واألرجح
 

  

                                                

 (.ٚ٘/ٛٔ(، ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيو كتاب مسلم )ٖٕٕ/ ٓٔالباري ) ( فتحٔ)
 (.ٚٗ/ٕ( تفسّب القرطيب )ٕ)
 (.ٖٕٙ -ٖٕ٘/ٕتفسّب ا٣بازف ) (ٖ)
 (.ٓٚٔ/ٗمفصبًل ُب )حاشيتا قليويب وعمّبة( )انظر ذلك ( ٗ)
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 ثالثًا: السحر من الكبائر المتوعد عليها بالعذاب:
يتبْب ٩با تقدـ: أف السهرة مفسدوف ُب األرض، وأف الساحر خبيث النفس، يسعى 
غالًبا إٔب إ٢باؽ الضرر با٤بسهور، وأف السهر ال يظهر إال على يد فاسق ال يتورع عن 

 االستعانة بالشياطْب، وعن التلفظ بكلمات من الكفر والفهش ا٤بخالف للشرع. 
أيب ىريرة  :كما جاء ُب حديث  ،ا بالعذابوالسهر من كبائر الذنوب ا٤بتوعد عليه

  عن النيب (( :قالوا: يا رسوؿ اهلل اجتنبوا السبع الموبقاتقاؿ ،))
الشرؾ باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حـر اهلل إال بالحق، وأكل وما ىن؟ قاؿ: ))

الربا، وأكل ماؿ اليتيم، والتولي يـو الزحف، وقذؼ المحصنات المؤمنات 
 .(ٔ)((الغافالت

قد قَرنَو بالشرؾ، وعدَّه من  ويدؿُّ على ِعظم ىذا الذنب: أف النيب 
السبع ا٤بوبقات، ٤با يَبتَّب عليو من األضرار ا٢بسية وا٤بعنوية، فهو من الذنوب العظيمة 

 ا٤بهلكة، ا٤بورثة لآلفات ُب الدنيا، وا٤بتوعد عليها بالعذاب الشديد ُب اآلخرة.
ْٮا َٝةَل ُمٮََس ٦َة حمس :ُب األرض، قاؿ اهلل  والساحر من أعظم ا٤بفسدين َٞ ْ٣

َ
ة خ ٍّ٧َ٤َٚ

ِكِؽي٨َ  ْٛ َْ يُْى٤ُِط َخ٢َ٧َ ال٧ُْ  َ ٫ُُ٤ إِنٍّ اَّللٍّ ُِ َ َقحُجْ ْعُؿ إِنٍّ اَّللٍّ  [.ٔٛ]يونس:  ىجسِصبُْذ٥ْ ث٫ِِ الّكِ
تعلم السهر حراـ على  :وتعلم السهر وتعليمو حراـ. قاؿ اإلماـ النووي 

 . (ٕ)بو قطع ا١بمهورا٤بذىب الصهيح، و 
"والصهيح من مذىب أصهابنا أف تعلمو حراـ مطلًقا؛ ألنو  :قاؿ الكفوي 

 .(ٖ)توسل إٔب ٧بظور عنو غُب، وتوقيو بالتجنب أصلح وأحوط"

                                                

 [.ٜٛ[، مسلم ]ٚ٘ٛٙ، ٕٙٙٚ] ( صهيح البخارئ)
 (.ٕٚ/ٔ( آّموع شرح ا٤بهذب )ٕ)
 (. ٔٔ٘( الكليات )ص: ٖ)
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"وما للشيطاف ا٤بلعوف غرض ُب تعليمو اإلنساف  :وقاؿ ا٢بافظ الذىيب 
َظٍؽ حمسروت: ٨بربًا عن ىاروت وما السهر إال ليشرؾ بو، قاؿ اهلل 

َ
٧َِّ٤ةِن ٨ْ٦ِ أ َٕ َو٦َة ُح

ّؿُِٝٮَن ث٫ِِ َبْْيَ ال٧َْؿْءِ  َٛ ٧ٍُّ٤ٮَن ٦ِ٪ُْ٭٧َة ٦َة ُح َٕ ًَذَ ْؿ َذ ُٛ َٓ دَْس َْ إِج٧ٍَّة ََن٨ُْ ِٚذْ٪ٌَح َٚ ٮ ُٞ َظِتٍّ َح
قٍ حمس ..إٔب أف قاؿ:ىجسَوَزوِْص٫ِ  َٓ ِػَؿةِ ٨ْ٦ِ َػ ٌْ اهُ ٦َة ََلُ ِِف ا ٧ُِ٤ٮا ل٨ِ٧ََ اْمََتَ َٔ ْؽ  َٞ . [ٕٓٔ]البقرة: ىجسَو٣َ

ا فقط، وما يشعروف أنو ونو حرامً هر ويظنُّ ؿ يدخلوف ُب السّْ بلُّ ا من الضُّ ا كثّبً فَبى خلقً 
 .(ٕ)قاؿ بعض أىل العلم: وال يظهر السهر إال على يد فاسق إٝباًعاو  .(ٔ)"الكفر

"عمل السهر حراـ، وىو من الكبائر باإلٝباع، وقد  :قاؿ اإلماـ النووي 
 من السبع ا٤بوبقات.   عدَّه النيب

ومنو ما يكوف كفرًا، ومنو ما ال يكوف كفرًا، بل معصية كبّبة فإف كاف فيو قوؿ أو 
فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإال فبل وأما تعلمو وتعليمو فهراـ فإف كاف فيو ما يقتضي 

فر الكفر كفر واستتيب منو وال يقتل فإف تاب قبلت توبتو وإف ٓب يكن فيو ما يقتضي الك
 .(ٖ)عزر وعن مالك الساحر كافر يقتل بالسهر وال يستتاب بل يتهتم قتلو كالزنديق"

"وبقوؿ مالك قاؿ أٞبد وٝباعة من الصهابة  : قاؿ القاضي عياض 
 .(ٗ)والتابعْب"

"التهقيق ُب ىذه ا٤بسألة أف السهر  :قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي 
ما ال يبلغ بصاحبو الكفر، فإف كاف الساحر  منو ما ىو كفر، ومنو -كما تقدـ-نوعاف 

                                                

 .عبيدة مشهور بن حسن أيب، بتهقيق: (ٔٓٔ)ص: للذىيب الكبائر، (ٔ)
 (.ٜٚٔ/ ٗالبجّبمي على شرح ا٤بنهج )( انظر: ٕ)
( عمدة القاري ٕٕٗ/ٓٔ(، فتح الباري، البن حجر )ٙٚٔ/ٗٔ( انظر: شرح النووي على صهيح مسلم )ٖ)

(ٕٔ/ٕٜٚ.) 
 (.ٗٗ/ٚ( إكماؿ ا٤بعلم شرح صهيح مسلم، للقاضي عياض )ٗ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

97 

 

من بدَّؿ )) :استعمل السهر الذي ىو كفر فبل شك ُب أنو يقتل كفرًا؛ لقولو 
 .(ٔ)((دينو فاقتلوه

وأظهر القولْب عندي ُب استتابتو أنو يستتاب، فإف تاب قبلت توبتو. وقد بينت ُب  
ورة: )آؿ عمراف( أف أظهر ُب س (ٕ)كتايب: )دفع إيهاـ االضطراب عن آيات الكتاب(

 ٓب يأمر نبيو وال أمتو  القولْب دليبًل: أف الزنديق تقبل توبتو؛ ألف اهلل 

بالتنقيب عن قلوب الناس، بل باالكتفاء بالظاىر. وما ٱبفونو ُب سرائرىم أمره إٔب اهلل 
 .خبلفًا لئلماـ مالك وأصهابو القائلْب بأف الساحر لو حكم الزنديق؛ ألنو مستمر 

 .(ٖ)بالكفر، والزنديق ال تقبل توبتو عنده إال إذا جاء تائًبا قبل االطبلع عليو"
ابن عباس ، كما ُب حديث وقد جاء النهي عن تعاطي السهر وما يدخل ُب معناه

  عن النيب  :إال اقتبس بها قاؿ ، ))ما اقتبس رجٌل علًما من النُّجـو
 .(ٗ)شعبًة من السّْْحر، زاد ما زاد((

ما ((، أي: من السهر. ))زاد((، أي: قطعة. ))اقتبس شعبة من السّْْحر)) وقولو:
، أي: كلما زاد من ىذا التعلم فإنو يزيد السهر. قاؿ الطييب زاد ((، أي: من علم النجـو
: "فوضع ا٤باضي موضع ا٤بضارع للتهقيق"(٘). 

                                                

  [.ٕٕٜٙ، ٖٚٔٓ( صهيح البخاري ]ٔ)
 (.ٓ٘ -ٜٗ( انظر: دفع إيهاـ االضطراب عن آيات الكتاب )ص:ٕ)
 (.ٕ٘/ ٗ( أضواء البياف ُب إيضاح القرآف بالقرآف )ٖ)
[،  وأبو داود ٕٖٙٚ[، وابن ماجو ]ٗٔٚ[، وابن ٞبيد ]ٕٓٓٓ[، وأٞبد ]ٕٙٗٙ٘أخرجو ابن أيب شيبة ]( ٗ)

[، وأبو الشيخ ٕٛٚٔٔ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٕٖٚ[، وا٣برائطي ُب )مساوئ األخبلؽ( ]ٜٖ٘ٓ]
"رواه أبو داود بإسناد صهيح" رياض  : [. قاؿ اإلماـ النووئٖ٘ٙٔ[، والبيهقي ]ٕٕٔٓٚ]

 (: "أخرجو أبو داود وابن ماجو بسند صهيح".ٓٙٗٔ)ص:  (، وقاؿ العراقيٜٖٙالصا٢بْب )ص:
 (.ٜٜٕٔ/ٜشرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )( ٘)
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لم "علم النجـو ا٤بنهى عنو ىو ما يدعيو أىل التنجيم من ع :قاؿ ا٣بطايب 
الكوائن وا٢بوادث الٍب ٓب تقع وستقع ُب مستقبل الزماف كأخبارىم بأوقات ىبوب الرياح، 
و٦بيء ا٤بطر، وظهور ا٢بر والربد، وتغّب األسعار، وما كاف ُب معانيها من األمور، يزعموف 
أهنم يدركوف معرفتها بسّب الكبواكب ُب ٦باريها، وباجتماعها واقَباهنا، ويدعوف ٥با تأثّبًا 

 السفليات، وأهنا تتصرؼ على أحكامها، و٘بري على قضايا موجباهتا، وىذا منهم ُب
 بو، ال يعلم الغيب أحد سواه. ٙبكم على الغيب، وتعاط لعلم استأثر اهلل 

فأما علم النجـو الذي يدرؾ من طريق ا٤بشاىدة وا٢بس، الذي يعرؼ بو الزواؿ، 
 .(ٔ)عنو"ويعلم بو جهة القبلة فإنو غّب داخل فيما هني 

وعلم التنجيم حراـ، ويكوف كفرًا وشرًكا إذا اعتقد أف النجـو ٥با تأثّب ُب ا٤بخلوقات 
: معرفة األوقات، ومعرفة ا١بهات كجهة القبلة،  وأهنا فاعلة، وأما إذا أريد بعلم النجـو

 :ومعرفة جهة السّب ُب الليل؛ فإف ىذا ال مانع منو، وال بأس بو، قاؿ اهلل 

٦َةٍت حمس َٓ َٔ ٢َ ٣َُس٥ُ انلَُّضٮَم حمس وقاؿ: [،ٙٔ]النهل: ىجسَوبِةنلٍّْض٥ِ ٥ْ٬ُ َحْ٭ذَُؽونَ  َو َٕ ِي َص و٬ََُٮ اَّلٍّ
ِ َواْْلَْعؿِ  ٧َُ٤ةِت ا٣ََْبّ ُّ والناس يستدلوف بالنجـو على جهات  [،ٜٚ]األنعاـ: ىجسَِلَْ٭َذُؽوا ثَِ٭ة ِِف 

ُب مطالع النجـو  السّب، وعلى جهة القبلة، وإذا حصل ٥بم أف ضاعوا ُب أسفارىم نظروا
ومغارّٔا، ونظروا إٔب النجـو الثابتة الٍب تكوف مستقرة، فيعرفوف بذلك جهة القبلة، 
 ، ويهتدوف إٔب جهة السّب، وكذلك يعرفوف الشماؿ من ا١بنوب والشرؽ من الغرب بالنجـو
فإف النجـو تطلع من الشرؽ، وتغرب ُب الغرب، ويعرؼ بذلك أيضًا الشماؿ وا١بنوب، 

لمو ال بأس بو، وإ٭با احملذور تعلم العلم الذي فيو اعتقاد أف الكواكب والنجـو تؤثر فهذا تع
"  .(ٕ)ُب الكوف، فهذا ىو األمر احملـر
                                                

"وأما ما يعلم بو أوقات الصبلة وجهة القبلة فغّب  : (. و٫بوه قوؿ السنديٖٕٓ-ٜٕٕ/ٗمعآب السنن )( ٔ)
 (.ٗٓٗ/ٕداخل فيو" حاشية السندي على سنن ابن ماجو )

 [.ٓٗٗلشيخ عبد احملسن بن ٞبد العباد البدر، درس رقم ]شرح سنن أيب داود، ل( ٕ)
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عن زيد بن خالد ا١بَُهِِبّْ، أنو قاؿ: َصلَّى لنا رسوؿ اهلل  :وُب )الصهيح(
 أقبل  صبلة الصبح با٢بديبية على ِإْثِر ٠َبَاٍء كانت من الليلة، فلما انصرؼ

قالوا: اهلل ورسولو أعلم، قاؿ:  ،؟((ىل تدروف ماذا قاؿ ربكمعلى الناس، فقاؿ: ))
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قاؿ: مطرنا بفضل اهلل ورحمتو، فذلك ))

مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قاؿ: بِنَػْوِء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن 
 .(ٔ)((بالكوكب

"النوء ُب أصلو ليس ىو نفس الكوكب، : عمرو بن الصبلح  قاؿ الشيخ أبو
 فإنو مصدر: ناء النجم ينوء، أي: سقط وغاب. 

وقيل: أي: هنض وطلع. فكاف أىل ا١باىلية إذا كاف عند ذلك مطر ينسبونو إٔب 
 الساقط الغارب منهما. 

 .(ٕ)وقيل: إٔب الطالع منهما"
ر من تصديقهم فيما يقولوف، كما وقد هنى الشارع عن إتياف ىؤالء الكهاف، وحذ

قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل أمورًا   عن معاوية بن ا٢بكم السَُّلِميّْ  :جاء ُب ا٢بديث
((، قاؿ: قلت: كنا فال تأتوا اْلُكهَّافَ كنا نصنعها ُب ا١باىلية، كنا نأٌب اْلُكهَّاَف، قاؿ: ))

نَُّكمْ ذاؾ شيء يجده أحدكم في نفسو، فال َيصُ نَػَتطَيػَُّر قاؿ: ))  .(ٖ)((دَّ
"كانت اْلِكَهانَُة ُب العرب على أضرب، منها: يكوف لئلنساف  :قاؿ القاضي  

َوٕبّّ من ا١بِْنّْ ٱبربه ٗبا يسرقو من السمع من السماء، وىذا القسم بطل من حْب بعث اهلل 
  نبينا. 

                                                

 [.ٔٚ[، مسلم ]ٖٛٓٔ، ٙٗٛصهيح البخاري ]( ٔ)
(، عمدة القاري شرح صهيح ٖٚٔ/ٙ(، الكواكب الدراري )ٔٙ/ٕ( انظر: شرح النووي على صهيح مسلم )ٕ)

  (.ٖٚٔ/ٙالبخاري )
 [.ٖٚ٘صهيح مسلم ] (ٖ)
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أو بعد،  ومنها: أنو ٱبربه ٗبا يطرأ أو يكوف ُب أقطار األرض، وما خفي عنو ٩با قرب
 وىذا ال يبعد وجوده.

فيو لبعض الناس قُػوًَّة ما، َلِكنَّ  ومنها: ا٤بنجموف، وىذا الضرب ٱبلق اهلل 
الكذب فيو أغلب، ومن ىذا الفن: العرافة، وصاحبها: عراؼ، وىو الذي يستدؿ على 
األمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتو ّٔا، وىذه األضرب كلها تسمى: الكهانة. وقد 

ذاؾ شيء يجده أحدكم في م كلهم الشرع، وهنى عن تصديقهم وإتياهنم. ))أكذّٔ
(( معناه: أف كراىة ذلك تقع ُب نفوسكم ُب العادة ولكن ال تلتفتوا إليو وال ترجعوا نفسو

 .(ٔ)عما كنتم عزمتم عليو قبل ىذا"
 عن النيب  عن بعض أزواج النيب  وعن صفية 

 .(ٕ)((شيء، لم تقبل لو صالة أربعين ليلة من أتى َعرَّافًا فسألو عنقاؿ: ))
"أراد بالعراؼ: ا٢بازي أو  :والعراؼ: من ٝبلة أنواع الكهاف. قاؿ األزىري 

. والكاىن: ىو الذي يتعاطى (ٖ)ا٤بنجم الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر اهلل بعلمو"
 غيب. ا٣برب عن الكائنات ُب مستقبل الزماف، ويدعي معرفة األسرار ومطالعة ال

"واألصل فيو: اسَباؽ ا١بِب السمع من كبلـ ا٤ببلئكة، : قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
فيلقيو ُب أذف الكاىن. والكاىن لفظ يطلق على العراؼ، والذي يضرب با٢بصى، 
وا٤بنجم، ويطلق على من يقـو بأمر آخر، ويسعى ُب قضاء حوائجو. وقاؿ ُب )احملكم(: 

                                                

(، شرح النووي على صهيح مسلم ٚٚ -ٙٚ/ ٚم، للقاضي عياض )انظر: إكماؿ ا٤بعلم شرح صهيح مسل( ٔ)
 (.ٕ٘ٗ/٘(، الديباج على صهيح مسلم )ٖٕٔ/ ٚ(، نيل األوطار )ٖٕٕ/ ٗٔ)

 [.ٖٕٕٓصهيح مسلم ] (ٕ)
(، النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر، ٚٛ/ٕ(، وانظر: غريب ا٢بديث، البن ا١بوزي )ٜٕٓ/ٕهتذيب اللغة ) (ٖ)

 (.ٕٛٔ/ٖمادة: )عرؼ( )
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ب تسمي كل من أذف بشيء قبل وقوعو: كاىًنا. كما والعر . (ٔ)الكاىن القاضي بالغيب"
 . (ٕ)يسموف كل من من يتعاطى علًما دقيًقا: كاىًنا

"والفرؽ بْب الكاىن والعراؼ: أف الكاىن إ٭با يتعاطى ا٣برب  :وقاؿ ا٣بطايب 
، ويدعي معرفة األسرار، والعراؼ ىو الذي يتعاطى معرفة (ٖ)عن الكوائن ُب مستقبل الزماف

 .(ٗ)سروؽ، ومكاف الضالة، و٫بوٮبا من األمور"الشيء ا٤ب
فالكاىن: ىو الذي يدعي علم الغيب، وٱبرب عن ا٤بغيبات، وغالًبا ما يكوف ذلك 
باستخداـ شياطْب ا١بن، ومن ا٤بعلـو أف شياطْب ا١بن ينتقلوف بسرعة إٔب أماكن ٨بتلفة، 

ال يعلم الغيب على ويقفوف على ما ٲبكنهم الوقوؼ عليو، ولكنهم ال يعلموف الغيوب، و 
لكن ٣بفة وسرعة انتقا٥بم من مكاف إٔب مكاف قد يعرفوف الشيء  ،اإلطبلؽ إال اهلل 

الذي يكوف ُب ا٤بكاف، لكنهم ال يستطيعوف أف يعرفوا كل شيء، أو أف يقفوا على كل 
٫ًَْ٤ِ ال٧َْٮْ حمس :ُب كتابو العزيز ُب قصة سليماف  شيء، قاؿ اهلل  َٔ ًَْ٪ة  ٌَ ة َٝ َت ٧َ٤ٍَّٚ

ْن لَْٮ َكَ 
َ
٨َّ أ ًٍّ٪َِخ اْْلِ ة َػؿٍّ دَبَ د٫َُ ٧َ٤ٍَّٚ

َ
ُز٢ُ ٦ِجَْكد

ْ
ْرِض دَأ

َ َْ ٍّْ َداثٍُّح ا
ِ ٍُّ٭٥ْ لََعَ َمْٮد٫ِِ إ ٧َُ٤ْٕٮَن ٦َة َدل ٩ُٮا َح

ََٕؾاِب ال٧ُِْ٭ْيِ  ًَْت ٦َة َْلُِسٮا ِِف ا٣ْ َ٘ فا١بن ال يطلعوف على كل غيب، ولكنهم قد  [،ٗٔ]سبأ: ىجسا٣ْ
عض الغيوب حينما ينتقلوف من مكاف إٔب مكاف، فّبوف الشيء ٣بفتهم يطلعوف على ب

٥َُ٤ْٕ ٨ْ٦َ حمس .وسرعة انتقا٥بم، وإال فإف الغيب على اإلطبلؽ ال يعلمو إال اهلل  َْ َح  ٢ُْٝ
 ُ ٍّْ اَّللٍّ

ِ ًََْ٘ت إ رِْض ا٣ْ
َ َْ ٧ََٮاِت َوا ىو الذي تفرَّد بعلم الغيب  فاهلل  [،٘ٙ]النمل: ىجسِِف الكٍّ

 .(٘)"دة والشها
                                                

 (.ٕٙٔ/ ٓٔ( فتح الباري )ٔ)
 (.ٕ٘ٚ/ٕٔ(، عمدة القاري )ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٓٔ(، فتح الباري )ٜٕٔ/ٗ: معآب السنن )( انظرٕ)
"وىو شامل لكل من يدعي ذلك من منجم، وضراب با٢بصباء، و٫بو ذلك، فكل ىؤالء داخل ٙبت حكم ( ٖ)

 (.ٚ/ٕسبل السبلـ )ا٢بديث، وال ٰبل لو ما يعطاه، وال ٰبل ألحد تصديقو فيما يتعاطاه". 
 (.٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ( معآب السنن )ٗ)
 [.ٓٗٗشرح سنن أيب داود، للشيخ عبد احملسن بن ٞبد العباد البدر،  درس رقم ] (٘)
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من أتى كاىًنا، أو عرافًا، قاؿ: )) عن النيب  عن أيب ىريرة 
 .(ٔ)((فصدقو بما يقوؿ، فقد كفر بما أنزؿ على محمد

اْلِعَراَفُة أولها مالمة، وآخرىا ندامة، والعذاب يـو قاؿ: )) وعن أيب ىريرة 
 .(ٕ)((القيامة

ا٤بغيبات  طريقة حصوؿ الكهاف والسهرة على بعض وقد بْب الرسوؿ 
إذا قضى اهلل األمر في السماء، ضربت المالئكة بأجنحتها )) :بقولو 

خضعانًا لقولو، كأنو ِسْلِسَلٌة على َصْفَواف، فإذا فُػزَّْع عن قلوبهم قالوا: ماذا قاؿ 
ربكم؟ قالوا للذي قاؿ: الحق، وىو العلي الكبير، فيسمعها ُمْسَتِرُؽ السمع، ومسترؽ 

َد بْب أصابعو-(( بعض السمع ىكذا بعضو فوؽ  -ووصف سفياف ِبَكفِّْو فهرفها، َوَبدَّ
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحتو، ثم يلقيها اآلخر إلى من تحتو، حتى يلقيها ))

على لساف الساحر أو الكاىن، فربما أدرؾ الشهاب قبل أف يلقيها، وربما ألقاىا قبل 
قد قاؿ لنا يـو كذا وكذا: كذا أف يدركو، فيكذب معها مائة كذبة، فيقاؿ: أليس 

 .(ٖ)((وكذا، فيصدؽ بتلك الكلمة التي سمع من السماء
من  قاؿ: أخرب٘ب رجل من أصهاب النيب  وعبد اهلل بن عباس 

رمي بنجم فاستنار، فقاؿ  األنصار، أهنم بينما ىم جلوس ليلة مع رسوؿ اهلل 
 ،؟((رمي بمثل ىذا ماذا كنتم تقولوف في الجاىلية إذا)) :٥بم رسوؿ اهلل 

                                                

[، وقاؿ: "صهيح على شرطهما"، ووافقو ٘ٔ[، وا٢باكم ]ٖٜٙ٘[، أٞبد ]ٖٓ٘أخرجو إسهاؽ بن راىويو ] (ٔ)
 [.ٜٙٗٙٔى( ]الذىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )السنن الكرب 

 [.ٕٜٛٔ[. وحسن األلبا٘ب إسناده ُب )الصهيهة( ]ٕٕٕٙٓ[، والبيهقي ]ٜٕٗٙأخرجو الطيالسي ] (ٕ)
[. ))كأنو سلسلة على صفواف(( أي: ٥با صوت كصوت السلسة ٔٛٗٚ، ٓٓٛٗ، ٔٓٚٗ( صهيح البخاري ]ٖ)

: سأؿ عامة ا٤ببلئكة على ا٢بجر األملس. ))فزع عن قلؤّم(( زاؿ عنها ا٣بوؼ والفزع. ))قالوا(( أي
 ))للذي قاؿ(( ألجل ما قضاه اهلل  .خاصتهم. ))قالوا(( أي: ا٣باصة كجربيل وميكائيل 

 وقالو أو قالوا للذي سأؿ. ))مسَبقو السمع(( وىم مردة الشياطْب.
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قالوا: اهلل ورسولو أعلم، كنا نقوؿ: ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقاؿ رسوؿ 
فإنها ال يرمى بها لموت أحد وال لحياتو، ولكن ربنا تبارؾ وتعالى )) :اهلل 

اسمو، إذا قضى أمًرا سبح حملة العرش، ثم سبح أىل السماء الذين يلونهم، حتى 
الذين يلوف حملة العرش لحملة ((، ٍب قاؿ: ))أىل ىذه السماء الدنيايبلغ التسبيح 

العرش: ماذا قاؿ ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قاؿ: قاؿ فيستخبر بعض أىل السموات 
بعًضا، حتى يبلغ الخبر ىذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفوف إلى 

كنهم يقرفوف فيو أوليائهم، ويرموف بو، فما جاءوا بو على وجهو فهو حق، ول
 .(ٔ)((ويزيدوف

 أهنا ٠بعت رسوؿ اهلل  زوج النيب  ،وعن عائشة 

))إف المالئكة تنزؿ في الَعَناف، وىو السََّحاُب ، فَػَتْذُكُر األمر ُقِضَي في يقوؿ: 
السماء، فَػَتْسَتِرُؽ الشَّياطيُن السَّمَع فتسمُعُو، فتوحيو إلى الُكهَّاف، فيكذبوف معها مائة  

 .(ٕ)من عند أنفسهم((كذبة 
ففي ىذه األحاديث النهُي عن إتياِف العرافْب والكهنة والسَّهرة وأمثا٥بم، وسؤا٥ِبم 
وتصديقهم، والوعيُد على ذلك؛ ألهنما يدَّعياف علم الغيب، وذلك من الكفر؛ وألهنما ال 

الشياطْب، يتوصبلف إٔب مقصدٮبا إال بالوسائل احملرمة من ٫بو االتصاؿ با٢بن، واالستعانة ب
 .-كما تقدـ–ونطقهم بألفاظ الفهش احملرمة 

 
  

                                                

 [.ٜٕٕٕيح مسلم ]( صهٔ)
 [.ٕٕٕٛ[، صهيح مسلم ]ٕٖٓٔصهيح البخاري ]( ٕ)
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 رابًعا: الوقاية من آفات السحر والعالج:
 وثقتو بو، ويقينو بأف النفع والضر بيده وحده: ،تعلق العبد باهلل  - ٔ

وحده ال شريك لو، حٌب النيب  فبل أحد ٲبلك النفع والضرر إال اهلل 
،  قاؿ اهلل :مْ حمس لو

َ
َْ أ ُ َولَْٮ ٢ُْٝ  ٍّْ ٦َة َمةَء اَّللٍّ

ِ ا إ َْ ََضًّ ة َو ًٕ ْٛ ِِْٛس َج ُٟ نِلَ ِ٤
ْٮمٍ  َٞ ِ ٍّْ ٩َِؾيٌؿ َوبَِنرٌي ٣

ِ ٩َة إ
َ
ٮُء إِْن خ ِِنَ الكَّ ْقَذ١ََْثُْت ٨َ٦ِ اْْلرَْيِ َو٦َة َمكٍّ َْ ًَْت  َ٘ ٥َُ٤ ا٣ْ ْٔ َ

 ٠ُ٪ُْخ أ
َْ حمس [،ٛٛٔ]األعراؼ: ىجسيُْؤ٦ُِ٪ٮنَ  ٮ َرّّبِ َو ُٔ ْد

َ
َظًؽا ٢ُْٝ إِج٧ٍَّة أ

َ
ْْشُِك ث٫ِِ أ

ُ
ُٟ ٣َُس٥ْ  D أ ْم٤ِ

َ
َْ أ ٢ُْٝ إِّّنِ 

َْ رََمًؽا  ا َو ِصَؽ ٨ْ٦ِ ُدو٫ِ٩ِ ُم٤ْذََعًؽا  Eََضًّ
َ
َظٌؽ َو٨َْ٣ أ

َ
ِ أ -ٕٓ]ا١بن: ىجس٢ُْٝF إِّّنِ ٨َْ٣ ُُيرَِيِِن ٨َ٦ِ اَّللٍّ

ُ حمس :وقاؿ اهلل  [،ٕٕ رِْض ٢ُِٝ اَّللٍّ
َ َْ ٧ََٮاِت َوا ْوِِلَةءَ  ٢ُْٝ ٨ْ٦َ َربَّ الكٍّ

َ
َْؾُت٥ْ ٨ْ٦ِ ُدو٫ِ٩ِ أ َٚةَتٍّ

َ
٢ُْٝ أ

ا َْ ََضًّ ة َو ًٕ ْٛ ِك٭٥ِْ َج ُٛ جْ
َ
َِ ُٟ ٣َُس٥ْ ٨َِ٦ حمس :وقاؿ  [،ٙٔ]الرعد: ىجسَْ َح١ُِ٤٧ْٮَن  ِ ٢ُْٝ َذ٨ْ٧َ َح٤٧ْ

ة ًٕ ْٛ َراَد ثُِس٥ْ َج
َ
ْو أ

َ
ا أ َراَد ثُِس٥ْ ََضًّ

َ
ِ َمحْبًة إِْن أ  [.ٔٔ]الفتح: ىجساَّللٍّ

قاؿ: كنت خلف رسوؿ اهلل  عن ابن عباس  :وقد جاء ُب ا٢بديث
 (( :يا غالـ إني أعلمك كلمات، احفظ اهلل يحفظك، احفظ يوًما، فقاؿ

اهلل تجده ُتَجاَىَك، إذا سألت فاسأؿ اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أف األمة 
لو اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء لم ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لك، ولو 

جتمعوا على أف يضروؾ بشيء لم يضروؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عليك، رفعت ا
 .(ٔ)((األقالـ وجفت الصحف

ٍّْ حمس السهرة قاؿ: وُب القرآف الكرٙب ٤با ذكر اهلل 
ِ َظٍؽ إ

َ
ةّرِي٨َ ث٫ِِ ٨ْ٦ِ أ ٌَ ِ َو٦َة ٥ْ٬ُ ث

 ِ ِ حمس وقاؿ: [،ٕٓٔ]البقرة: ىجسبِإِذِْن اَّللٍّ ِْ ٫ٍُّ٩ ََكَن رَِصةٌل ٨َِ٦ ا
َ
٨ِّ َوخ ُٕٮذُوَن ثِؿَِصةٍل ٨َِ٦ اْْلِ نِْف َح

ة ًٞ اُدو٥ْ٬ُ ر٬ََ ـَ  [.ٙ]ا١بن: ىجسَٚ
                                                

[، ٕٙ٘٘[، وقاؿ: "حسن صهيح". وأخرجو أيًضا: أبو يعلى ]ٕٙٔ٘ذي ][، والَبمٜٕٙٙ( أخرجو أٞبد ]ٔ)
[، وقاؿ: "ىذا حديث كبّب عاؿ من حديث عبد ا٤بلك بن عمّب، عن ابن عباس ٖٖٓٙوا٢باكم ]
،" [ ٖٔوأخرجو أيًضا: الضياء.]  
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اإلكثار من قراءة القرآف والذّْكر والدعاء، واحملافظة على أذكار الصباح وا٤بساء،  - ٕ
 من شياطْب اإلنس وا١بن:  االستعاذة باهلل 

ـْ حمس :اهلل قاؿ  ةِن ٩َ َُ ًْ َٟ ٨َ٦ِ النٍّ ة َحْْنََد٪ٍّ ِ ِإَو٦ٍّ  [،ٕٓٓ]األعراؼ: ىجسٌغ َٚةْقَذِْٕؾ ثِةَّللٍّ
٤ُٮُب حمسوقاؿ:  ُٞ ٧َه٨َِّ ا٣ْ ُْ ِ َت َْ ثِِؾْكؿِ اَّللٍّ ِ خَ ٧َه٨َِّ ٤ُُٝٮبُُ٭٥ْ ثِِؾْكؿِ اَّللٍّ ُْ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َوَت  [. ٕٛ]الرعد: ىجساَّلٍّ

الرشيد الذي يستضاء فيو بأنوار الوحي من الكتاب وصهيح وخّب الدعاء: ما كاف 
 اء النافع ُب ىذا الباب:، فمن الدعالسنة

 أ. من القرآف:
َِِْي حمس :قاؿ اهلل  ًَة اِت النٍّ ـَ ٨ْ٦ِ ٧َ٬َ َٟ ِ ٮُذ ث ُٔ َ

ْن  8Aَو٢ُْٝ َرّبِ أ
َ
َٟ رَّبِ أ ِ ٮُذ ث ُٔ َ

َوأ
وِن   [.ٜٛ-ٜٚ]ا٤بؤمنوف: ىجس8Bَُيُُْضُ

ِٜ حمس
َ٤ َٛ ٮُذ ثِؿَّبِ ا٣ْ ُٔ َ

َٜ  ٢ُْٝ1 أ ِ ٦َة َػ٤َ ٍٜ إَِذا وَ  ٨ْ٦ِ2 َْشّ ِ ََغِق ِ  3ََٝت َو٨ْ٦ِ َْشّ َو٨ْ٦ِ َْشّ
ِؽ  َٞ ُٕ ةزَةِت ِِف ا٣ْ ٍّٛ ِ َظةِقٍؽ إِذَا َظَكَؽ  4انلٍّ  [.٘-ٔ]الفلق: ىجس5َو٨ْ٦ِ َْشّ

ٮُذ ثَِؿّبِ انلٍّةِس حمس ُٔ َ
ِٟ انلٍّةِس  ٢ُْٝ1 أ ِ ِ الْٮَْقَٮاِس اْْلَ٪ٍّةِس  3إََِلِ انلٍّةِس  2َم٤  ٨ْ٦ِ4 َْشّ

ِي يُٮَْقٮُِس ِِف ُوُؽورِ انلٍّةِس  ٪ٍّحِ َوانلٍّةِس ٨َ٦ِ ا 5اَّلٍّ  [.ٙ-ٔ]الناس: ىجس6ْْلِ
 ب. من السنة:

يُػَعوُّْذ  قاؿ: كاف النيب  ومن السنة: ما جاء عن ابن عباس 
إف أباكما كاف يُػَعوُّْذ بها إسماعيل وإسحاؽ: أعوذ ويقوؿ: )) ،ا٢بسن وا٢بسْب 

 .(ٔ)((بكلمات اهلل التَّامَّة، من كل شيطاف َوَىامَّة، ومن كل عين اَلمَّةٍ 
  

                                                

 [.ٖٖٔٚ( صهيح البخاري ]ٔ)
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 تقوؿ ٠بعت رسوؿ اهلل  وعن خولة بنت حكيم السلمية 
من نزَؿ َمْنزاًِل ثم قاؿ: أعوذ بكلمات اهلل التَّامَّاِت من َشرّْ ما خلق، لم يضره يقوؿ: ))

 . (ٔ)((شيء، حتى يرتحل من منزلو ذلك
ما من يقوؿ: )) يقوؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  وعثماف بن عفاف 

 ، ومساء كل ليلة: بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمو شيء عبد يقوؿ في صباح كل يـو
 ((.في األرض وال في السماء، وىو السميع العليم، ثالث مرات، فيضره شيء

من قاؿ حين يصبح: بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمو شيء في وُب لفظ: )) 
األرض وال في السماء، وىو السميع العليم، حفظ حتى يمسي، ومن قالها حين 

 . (ٕ)((حتى يصبح يمسي حفظ
من قاؿ: ال إلو إال اهلل، قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  وعن أيب ىريرة 

وحده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد، وىو على كل شيء قدير، في يـو مائة 
مرة، كانت لو عدؿ عشر رقاب، وكتبت لو مائة حسنة، ومحيت عنو مائة سيئة، 

يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء وكانت لو حرزا من الشيطاف يومو ذلك حتى 
 .(ٖ)((بو، إال أحد عمل أكثر من ذلك

                                                

ال يدخل فيها نقو وال عيب. وقيل:  قيل معناه: الكامبلت الٍب ()التامات()[. وٕٛٓٚ( صهيح مسلم ]ٔ)
 النافعة الشافية. وقيل ا٤براد بالكلمات ىنا: القرآف.

[، والبخاري ٗ٘[، وابن ٞبيد ]ٙٗٗ[،  وأٞبد ]ٕٜٕ٘ٚ[، وابن أيب شيبة ]ٜٚ( ا٢بديث أخرجو الطيالسي ]ٕ)
وقاؿ:  [،ٖٖٛٛ[، والَبمذي ]ٛٛٓ٘[، وأبو داود ]ٜٖٙٛ[،  وابن ماجو ]ُٓٙٙب )األدب ا٤بفرد( ]

[، وابن حباف ٙٓٔٓٔ[، والنسائي ُب )الكربى( ]ٖٚ٘"حسن صهيح غريب". كما أخرجو البزار ]
(، والبيهقي ُب ٕٗ/ٜ[، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٜ٘ٛٔ[، وا٢باكم ]ٖٚٔوالطربا٘ب ُب )الدعاء( ] [،ٕ٘ٛ]

 [.ٖٗ)الدعوات( ]
 [.ٜٕٔٙ[، مسلم ]ٖٓٗٙ، ٖٜٕٖ( صهيح البخاري ]ٖ)
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"وظاىر إطبلؽ ا٢بديث أنو ٰبصل ىذا األجر ا٤بذكور  :قاؿ اإلماـ النووي 
ُب ىذا ا٢بديث من قاؿ ىذا التهليل مائة مرة ُب يومو، سواء قا٥با متوالية، أو متفرقة ُب 

، لكن األفضل أف يأٌب ّٔا متوالية ُب أوؿ ٦بالس، أو بعضها أوؿ النهار وبعضها آخره
 .(ٔ)النهار؛ ليكوف حرزًا لو ُب ٝبيع هناره"

 :(سورة البقرة) :ا٤بواظبة على قراءة - ٖ
، عن زيد، أنو ٠بع أبا -ابن سبلـ :يعِب-عن معاوية  :جاء ُب )صهيح مسلم(

 قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  سبلـ، يقوؿ: حدثِب أبو أمامة الباىلي 
(( اقرءوا سورة البقرة، فإف أخذىا بركة، وتركها حسرة، وال تستطيعها اْلَبطََلةُ )يقوؿ: )

 .(ٕ)ا٢بديث. قاؿ معاوية: بلغِب أف البطلة: السََّهرَة
: السهرة: تسمية ٥بم باسم فعلهم؛ ألف ما يأتوف بو -بفتح الباء والطاء-و)البطلة( 

واهنماكهم ُب الباطل. وقيل: البطلة:  باطل، وإ٭با ٓب يقدروا على قراءهتا؛ لزيغهم عن ا٢بق،
أىل البطالة الذين ٓب يؤىلوا لذلك، وٓب يوفقوا لو، أي: ال يستطيعوف قراءة ألفاظها، وتدبر 

 .(ٖ)معانيها، لبطالتهم وكسلهم
ال تجعلوا بيوتكم مقابر، قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  وعن أيب ىريرة 

 .(ٗ)((البقرة إف الشيطاف ينفر من البيت الذي تقرأ فيو سورة
  

                                                

(، عمدة ٕٓٛٔ/ٙ(، وانظر: شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )ٚٔ/ ٚٔعلى صهيح مسلم ) ( شرح النووئ)
 (.ٕٙ/ٖٕالقاري )

 [.ٗٓٛ( صهيح مسلم ]ٕ)
 (.ٖٙ/ ٕ( انظر: فيض القدير )ٖ)
 [.ٓٛٚسلم ]( صهيح مٗ)
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اآليتاف من )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  وعن أيب مسعود البدري 
 .(ٔ)((آخر سورة البقرة، من قرأىما في ليلة كفتاه

إف اهلل كتب كتابًا قاؿ: )) عن النيب  وعن النعماف بن بشّب 
قبل أف يخلق السموات واألرض بألفي عاـ، أنزؿ منو آيتين ختم بهما سورة البقرة، 

 .(ٕ)((ال يقرآف في دار ثالث لياؿ فيقربها شيطافو 
 التَّهصن بآية الكرسي: – ٗ

 أ. عند النـو :
 قاؿ: وكلِب رسوؿ اهلل  وقد جاء ُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة 

ٕبفظ زكاة رمضاف، فأتا٘ب آت فجعل ٰبثو من الطعاـ فأخذتو، وقلت: واهلل ألرفعنك إٔب 
عياؿ، وٕب حاجة شديدة، قاؿ: فخليت  قاؿ: إ٘ب ٧بتاج، وعلي ،رسوؿ اهلل 

؟((، يا أبا ىريرة، ما فعل أسيرؾ البارحة)): عنو، فأصبهت، فقاؿ النيب 
قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، شكا حاجة شديدة، وعيااًل، فرٞبتو، فخليت سبيلو، قاؿ: 

إنو  :((، فعرفت أنو سيعود، لقوؿ رسوؿ اهلل أما إنو قد كذبك، وسيعود))
تو، فجاء ٰبثو من الطعاـ، فأخذتو، فقلت: ألرفعنك إٔب رسوؿ اهلل سيعود، فرصد
،  ،قاؿ: دعِب فإ٘ب ٧بتاج وعلي عياؿ، ال أعود، فرٞبتو، فخليت سبيلو

؟((، قلت: يا أبا ىريرة، ما فعل أسيرؾ)) :فأصبهت، فقاؿ ٕب رسوؿ اهلل 
                                                

 [.ٛٓٛ، ٚٓٛ[، مسلم ]ٔ٘ٓ٘، ٓٗٓ٘، ٜٓٓ٘، ٛٓٓٗصهيح البخاري ]( ٔ)
شّب، وعن شداد بن أوس. حديث النعماف بن بشّب: أبو عبيد ُب )فضائل ( ا٢بديث مروي عن النعماف بن بٕ)

[، وقاؿ: "حسن غريب".  ٕٕٛٛ[، والَبمذي ]ٖٖٓٗ[، والدارمي ]ٗٔٗٛٔ[، وأٞبد ]ٕ٘ٗالقرآف( ]
[ ٨بتصرًا. وا٢باكم ٕٛٚ[، وابن حباف ]ٖٚٚٓٔ[، والنسائي ُب )الكربى( ]ٜٕٖٙكما أخرجو البزار ]

وأخرجو أيًضا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف(  شرط مسلم"، ووافقو الذىيب. على[، وقاؿ: "صهيح ٖٖٔٓ]
[.  حديث أ٠باء عن شداد بن أوس: أخرجو الطربا٘ب ُب ٜٛٛٔ[، والطربا٘ب ُب )األوسط( ]ٜٕٚٔ]

 (: "رجالو ثقات".ٕٖٔ/ٙ)  [. قاؿ ا٥بيثميٙٗٔٚ)الكبّب( ]
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أما إنو قد  )) يا رسوؿ اهلل شكا حاجة شديدة، وعيااًل، فرٞبتو، فخليت سبيلو، قاؿ:
((، فرصدتو الثالثة، فجاء ٰبثو من الطعاـ، فأخذتو، فقلت: ألرفعنك إٔب كذبك وسيعود

رسوؿ اهلل، وىذا آخر ثبلث مرات، أنك تزعم ال تعود، ٍب تعود، قاؿ: دعِب أعلمك  
كلمات ينفعك اهلل ّٔا، قلت: ما ىو؟ قاؿ: إذا أويت إٔب فراشك، فاقرأ آية الكرسي: 

َْ حمس  ُ ًَّٮمُ اَّللٍّ َٞ ٍّْ ٬َُٮ ا٣ََْحَّ ا٣ْ
ِ حٌب ٚبتم اآلية، فإنك لن يزاؿ عليك من اهلل  [،ٕ٘٘]البقرة: ىجسإََِلَ إ

حافظ، وال يقربنك شيطاف حٌب تصبح، فخليت سبيلو، فأصبهت فقاؿ ٕب رسوؿ اهلل 
 :((قلت: يا رسوؿ اهلل، زعم أنو يعلمِب كلمات ما فعل أسيرؾ البارحة ،))؟

؟((، قلت: قاؿ ٕب: إذا أويت إٔب فراشك ما ىيخليت سبيلو، قاؿ: ))ينفعِب اهلل ّٔا، ف
ًَّٮمُ حمس: فاقرأ آية الكرسي من أو٥با حٌب ٚبتم اآلية َٞ ٍّْ ٬َُٮ ا٣ََْحَّ ا٣ْ

ِ َْ إََِلَ إ  ُ  [،ٕ٘٘]البقرة: ىجساَّللٍّ
وكانوا أحرص -وقاؿ ٕب: لن يزاؿ عليك من اهلل حافظ، وال يقربك شيطاف حٌب تصبح 

أما إنو قد صدقك، وىو كذوب، تعلم )) :فقاؿ النيب  -ّبشيء على ا٣ب
 .(ٔ)((ذاؾ شيطاف؟((، قاؿ: ال، قاؿ: ))من تخاطب منذ ثالث لياؿ يا أبا ىريرة

 ب. ُب الصباح وا٤بساء:
أنو كاف لو جرف من ٛبر، فكاف  وقد جاء ُب ا٢بديث: عن أيب بن كعب 

احملتلم، فسلم عليو، فرد عليو السبلـ، ينقو، فهرسو ذات ليلة، فإذا ىو بدابة شبو الغبلـ 
فقاؿ: ما أنت، جِب أـ إنسي؟ قاؿ: ال بل جِب. قاؿ: فناولِب يدؾ. فناولو يده، فإذا يده 
يد كلب، وشعره شعر كلب، قاؿ: ىكذا خلق ا١بن، قاؿ: قد علمت ا١بن أف ما فيهم 

يب من رجل أشد مِب، قاؿ: فما جاء بك؟ قاؿ: بلغنا أنك ٙبب الصدقة، فجئنا نص
ٍّْ حمس: (سورة البقرة)طعامك. قاؿ: فما ينجينا منكم؟ قاؿ: ىذه اآلية الٍب ُب 

ِ َْ إََِلَ إ  ُ اَّللٍّ
ًَّٮمُ  َٞ من قا٥با حْب ٲبسي أجّب منا حٌب يصبح، ومن قا٥با حْب [، ٕ٘٘]البقرة: ىجس٬َُٮ ا٣ََْحَّ ا٣ْ

                                                

 [.ٓٔٓ٘، ٕٖ٘ٚ، ٖٕٔٔ( صهيح البخاري ]ٔ)
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اؿ: فذكر ذلك لو فق يصبح أجّب منا حٌب ٲبسي، فلما أصبح أتى رسوؿ اهلل 
 .(ٔ)((صدؽ الخبيث))

 احملافظة على أداء الفرائض، واإلكثار من النوافل: - ٘
إف اهلل قاؿ: من عادى لي )) :وقد جاء ُب ا٢بديث: قاؿ رسوؿ اهلل 

وليِّا فقد آذنتو بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليو، 
فإذا أحببتو: كنت سمعو الذي يسمع  وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبو،

بو، وبصره الذي يبصر بو، ويده التي يبطش بها، ورجلو التي يمشي بها، وإف سألني 
ألعطينو، ولئن استعاذني ألعيذنو، وما ترددت عن شيء أنا فاعلو ترددي عن نفس 

 :(ٕ)((المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءتو
تزاـ ما أمر بو الشارع واالنتهاء عما هنى، التقوى بالو  ،التوكل على اهلل  – ٙ

 والعمل الصاّب:
ومراقبتو ُب السر والعلن، وٙبقيق العبودية لو، وإخبلص العبادة  ،إف تقوى اهلل 

٢ْ٬َ حمس :لو من أىم األسباب الٍب ٙبصُّْن ا٤بسلم من الشرور واآلفات، قاؿ اهلل 
َُِْي  ًَة ُل النٍّ ٩َبِّبُُس٥ْ لََعَ ٨ْ٦َ َتَْنٍّ

ُ
ثًٍِم  221خ

َ
ٍّٚةٍك أ

َ
ِ أ

ُل لََعَ ُُكّ ْزََث٥ْ٬ُُ  222تََْنٍّ
َ
َٓ َوأ ٧ْ ٮَن الكٍّ ُٞ ي٤ُْ

ةُووَن  223ََكذِثُٮَن  َ٘ ُُٕ٭٥ُ ا٣ْ َؿاءُ يَتٍّجِ َٕ ِ َواٍد يَِ٭٧ًُٮَن  224َوالنَّ
جٍُّ٭٥ْ ِِف ُُكّ

َ
ل٥َْ دََؿ خ

َ
ٮلُٮَن ٦َة  225خ ُٞ جٍُّ٭٥ْ َح

َ
َوخ

٤ُٮَن  َٕ ْٛ ِي 226َْ َح ٍّْ اَّلٍّ
ِ َ ٠َسرًِياإ ةِْلَةِت َوذ٠ََُؿوا اَّللٍّ ٤٧ُِٮا الىٍّ َٔ  [.ٕٕٚ-ٕٕٔ]الشعراء: ىجس٨َ آ٦َُ٪ٮا َو

                                                

[، ٗٛٚ[، وابن حباف ]ٖٓٚٓٔ[، والنسائي ُب )الكربى( ]ٔ٘ٓٔث كما ُب )بغية الباحث( ]أخرجو ا٢بار  (ٔ)
[. ٕٕٙٔ[، والضياء ]ٕٗٙٓ[، وا٢باكم ]ٕٕٔ[، واللفظ لو، وأبو الشيخ ]ٔٗ٘والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]

 (: "رواه الطربا٘ب، ورجالو ثقات".ٚٔٔ/ٓٔ)  قاؿ ا٥بيثمي
: كناية عن اللطف والشفقة وعدـ اإلسراع بقبض روحو. (ا ترددت()م)[، قولو: ٕٓ٘ٙ( صهيح البخاري ]ٕ)

 : إساءتو بفعل ما يكره.()مساءتو()و
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ِٜ حمس :قاؿ اهلل  .حفظو وٓب يكلو إٔب غّبه  اهلل قى اهلل تؤبَّ فمن اتَّ  َو٨ْ٦َ َحذٍّ
٢ْ ََلُ َُمْؿًَصة  َٕ َ َُيْ ْ  2اَّللٍّ َْ َُيْتَِكُت َو٨ْ٦َ َحَذَٮَّكٍّ َ َويَْؿز٫ُُْٝ ٨ْ٦ِ َظًُْر  ِ َذُ٭َٮ َظْكُج٫ُ إِنٍّ اَّللٍّ  لََعَ اَّللٍّ

 ِ ْمؿِه
َ
ُٖ أ ِ َل ا١ِْ٣ذَةَب و٬ََُٮ َحذََٮّلٍّ حمس :وقاؿ  [،ٖ-ٕ]الطبلؽ: ىجسثَة٣ ٍـّ ِي ٩َ ُ اَّلٍّ َ اَّللٍّ إِنٍّ َو٣ِّّيِ

ةِْلِْيَ   [.ٜٙٔ]األعراؼ: ىجسالىٍّ
 التصبح بتمرات: – ٚ

رسوؿ اهلل قاؿ: قاؿ  جاء ُب ا٢بديث: عن عامر بن سعد، عن أبيو 
: (( ّّمن تصبح كل يـو سبع تمرات عجوة، لم َيُضرَُّه في ذلك اليـو ُسم

من اصطبح كل يـو تمرات عجوة، لم َيُضرَُّه ُسمّّ، وال ِسْحٌر ((. وُب لفظ: ))وال ِسْحرٌ 
 .(ٔ)((سبَع تمراتٍ ((، وقاؿ غّبه: ))ذلك اليـو إلى الليل

بين البتيها حين يصبح، لم  من أكل سبع تمرات مماوُب لفظ عند مسلم: ))
 .(ٕ)((يضره سم حتى يمسي

إف في عجوة العالية قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  وعن عائشة 
 .(ٖ)((َأوََّؿ اْلُبْكَرة -أو إنها تِْريَاؽٌ -شفاء 

في عجوة العالية، أوؿ البكرة على ريق النفس شفاء من كل وُب لفظ: ))
 .(ٗ)((سحر، أو سم

ف، وا٤براد: البتا ا٤بدينة. قاؿ األصمعي: البلبة: ا٢برة، وىي و)البلبتاف( ٮبا: ا٢برتا
األرض ا٤بلبسة حجارة سوًدا، وٝبع البلبة: البات ما بْب الثبلث إٔب العشر، فإذا كثرت 

حكاىن أبو عبيد وا١بوىري، ومن  -النوف-فهي البلب واللوب. ويقاؿ: البة ولوبة ونوبة 

                                                

 (.٘٘ٔ[ )ٕٚٗٓ][، صهيح مسلم ٜٚٚ٘، ٜٙٚ٘، ٛٙٚ٘، ٘ٗٗ٘البخاري ] أخرجو (ٔ)
 (.ٗ٘ٔ[ )ٕٚٗٓ( صهيح مسلم ]ٕ)
 [.ٕٛٗٓ( صهيح مسلم ]ٖ)
  [.ٖٕ٘ٚٗصهيح، واللفظ لو ] [، وأٞبد بإسنادٚٔٔٔأخرجو إسهاؽ بن راىويو ] (ٗ)
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، قالوا وٝبع -بالبلـ والنوف-لؤلسود: لويب ونويب  ال ٰبصى من أىل اللغة. قالوا: ومنو قيل
البلبة: لوب والب والبات. وا٤بدينة بْب حرتْب يكتنفاهنا، إحداٮبا: شرقية، واألخرى: 

 .(ٔ)غربية
 :والفتح أفصح. و)الَبياؽ( ،وىو بفتح السْب وضمها وكسرىا ،معروؼ :و)السم(

وائط والقرى والعمارات من جهة ما كاف من ا٢ب :بكسر التاء وضمها لغتاف. و)العالية(
ا٤بدينة العليا ٩با يلى ٪بد، أو السافلة من ا١بهة األخرى ٩با يلي هِتَاَمة. قاؿ القاضي: وأدٗب 

 .(ٕ)العالية: ثبلثة أمياؿ، وأبعدىا ٜبانية أمياؿ من ا٤بدينة. والعجوة: نوع جيد من التمر
  ومعُب: )تصبح(: أكلهن وقت الصباح قبل أف يأكل شيًئا.

"وكوهنا عوذة من السم والسهر إ٭با ىو من طريق : قاؿ أبو سليماف ا٣بطايب 
سبقت فيها، ال ألف من طبع التمر أف يصنع شيًئا  التربؾ لدعوة من الرسوؿ 

 .(ٖ)من ذلك"
"وُب ىذه األحاديث: فضيلة ٛبر ا٤بدينة وعجوهتا، وفضيلة  :وقاؿ النووي 

ا٤بدينة دوف غّبىا، وعدد السبع من األمور الٌب  التصبح بسبع ٛبرات منو. وٚبصيو عجوة
علمها الشارع، وال نعلم ٫بن حكمتها، فيجب اإلٲباف ّٔا، واعتقاد فضلها، وا٢بكمة فيها، 

                                                

(، الصهاح، للجوىري، مادة: )لوب( ٖٗٔ/ٔ( انظر: غريب ا٢بديث، أليب عبيد القاسم بن سبلـ )ٔ)
(، كشف ا٤بشكل، البن ا١بوزي ٕٕٙ/ٚ(، شرح النووي على صهيح مسلم )ٕٕٔ -ٕٕٓ/ٔ)
 (.ٔٙ/ٙ(، الكواكب الدراري )ٖٕٔ/ٓٔ(، عمدة القاري )ٖٕٙ -ٖٕ٘/ٔ)

(، شرح الطييب على ٕٕٚ/ ٙ(، إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ٖ-ٕ/ٗٔووي على صهيح مسلم )( شرح النٕ)
 (.ٕٚٗٛ/ٜمشكاة ا٤بصابيح )

 (.ٕٗ٘ٓ/ٖ) ا٣بطايب سليماف( أعبلـ ا٢بديث، أليب ٖ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

113 

 

. وقاؿ (ٔ)وىذا كأعداد الصلوات، وُنُصِب الزكاة وغّبىا، فهذا ىو الصواب ُب ىذا ا٢بديث
 .(ٕ)صيةا٤بظهر: ٯبوز أف يكوف ُب ذلك النوع منو ىذه ا٣با

من وليس ذلك عامِّا ُب العجوة، بل خاصِّا بعجوة ا٤بدينة، بدليل رواية مسلم: ))
 . (ٖ)((، أي: ا٤بدينة ٓب يضره ذلك اليـو سمأكل سبع تمرات مما بين البتيها

"فمطلق ىاتْب الروايتْب مقيد باألخرى، فهيث أطلق العجوة  :قاؿ القرطيب 
 . (ٗ)ىنا أراد: عجوة ا٤بدينة"

التهذير من السهر والدجل والشعوذة، ومكافهة انتشار الشعوذة بالعلم  - ٛ
 والتوعية والقوانْب الرادعة.

 .-كما تقدـ– تعويذ الصبياف كما كاف النيب يعوذ ا٢بسن وا٢بسْب  - ٜ 
وإف ٓب يتيسر ذلك فإنو يُعمد إٔب وإبطالو،  -إف أمكن– هراستخراج السّْ  - ٓٔ

 الرقية الشرعية.
 عبلج السهر بسهر مثلو: مسألة - ٔٔ

أما عبلج السهر بسهر مثلو فقد نوَّ كثّب من أىل العلم على عدـ جوازه؛ ألف 
شفاء  وٓب ٯبعل اهلل ، -كما تقدـ-السهر ٧برَّـ، بل ىو من أعظم احملرمات 

أنو قاؿ:  ابن مسعود عن  :ا٤بسلمْب فيما حرَّـ عليهم، كما جاء ُب )الصهيح(
  .(٘)((اءكم فيما حرَّـ عليكمإف اهلل لم يجعل شف))

                                                

 (.ٖ/ٗٔ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٔ)
 (.ٜ٘/ٕٓ(، الكواكب الدراري )ٔٚ/ٕٔعمدة القاري شرح صهيح البخاري ) (ٕ)
 (.٘ٓٔ/ٙ( فيض القدير )ٖ)
 (.ٖٛ/ ٚٔ(  ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيو كتاب مسلم )ٗ)
 (.ٓٔٔ/ ٚ( صهيح البخاري )٘)
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عن النُّْشرَة  قاؿ: سئل رسوؿ اهلل  وعن جابر بن عبد اهلل 
 .(ٔ)((من عمل الشيطاففقاؿ: ))

عن النُّْشرَة فقاؿ: ذكر ٕب أف رسوؿ اهلل  وعن ا٢بسن قاؿ: سئل أنس 
 (( :ىي من عمل الشيطافسئل عنها فقاؿ))(ٕ). 

ٌب من الرقية والعبلج يعاِب بو من كاف يظن بو ")النُّْشرَة(: ضر  :قاؿ ا٣بطايب 
 . (ٖ)مس ا١بن. وقيل: ٠بيت نشرة؛ ألنو ينشر ّٔا عنو، أي: ٰبل عنو ما خامره من الداء"

نوع من  -بضم النوف وسكوف الشْب ا٤بعجمة-")النُّْشرَة(  :وقاؿ السندي 
ف مشتمبًل على أ٠باء الرقية يعاِب ّٔا آّنوف. وقد جاء النهي عنها، ولعل النهي عما كا

؛ فلذلك جاء أهنا سهر . ٠بَّْي النَّْشرََة؛ النتشار (ٗ)الشياطْب، أو كاف بلساف غّب معلـو
 .(٘)الداء، وانكشاؼ الببلء"

والنشرة إذا كانت بطرؽ غّب شرعية، كالرجوع إٔب الكهاف وا٤بشعوذين، أو االستعانة 
حراـ، وىو من عمل الشيطاف، وىو فإف ذلك  (ٙ)بالشياطْب، أو كانت بلساف غّب معلـو

 الذي كاف يفعلو أىل ا١باىلية. 

                                                

(: "وصلو أٞبد ٖٖٕ/ُٓٔب )الفتح( )  [. قاؿ ا٢بافظٖٛٙٛ[، وأبو داود ]ٖ٘ٔٗٔأخرجو أٞبد ]( ٔ)
 ". وأبو داود بسند حسن عن جابر

[، وصههو، ووافقو الذىيب. كما ٕٜٕٛ[، وا٢باكم ]ٜٓٚٙ[، البزار ]ٖ٘ٗأخرجو أبو داود ُب )ا٤براسيل( ]( ٕ)
"رواه البزار، والطربا٘ب ُب  (:ٕٓٔ/٘)  (. قاؿ ا٥بيثمي٘ٙٔ/ٚأخرجو أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )

 )األوسط(، إال أنو قاؿ: ذكروا أهنا من عمل الشيطاف. ورجاؿ البزار رجاؿ الصهيح".
 (.ٕٕٓ/ٗ( معآب السنن )ٖ)
"عن ا٢بسن قاؿ: النشرة من السهر، قاؿ: وأنشدنا األصمعي من قوؿ جرير: )أدعوؾ  :ا٣بطايب ( قاؿ ٗ)

 (.ٕٕٓ/ٗمعآب السنن ) "دعوة ملهوؼ كأف بو***مسِّا من ا١بن أو رًٰبا من النشر(
 (.ٖٔٙ/ٕحاشية السندي على سنن ابن ماجو ) (٘)
 و٫بوىا، فيمتنع الحتماؿ الشرؾ فيها". (: "وأما على لغة العربانيةٕٓٛٛ/ٚ( قاؿ ُب )ا٤برقاة( )ٙ)
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وأما ما كاف من اآليات القرآنية، واأل٠باء والصفات الربانية، وباألدعية ا٤بباحة 
 وبالتعوذات فبل بأس.
 "والنُّْشرَة: َحلُّ السّْْهِر عن ا٤بْسُهور، وىي نوعاف:  :قاؿ ابن القيم 

وىو الذي من عمل الشَّيطاف؛ فإف السّْْهر من  :[ حل سهر بسهر مثلو،األوؿ]
 عملو، فيتقرب إليو الناشر وا٤بنتشر ٗبا ٰبب، فيبطل عملو عن ا٤بسهور. 

: النشرة بالرقية، والتعوذات والدعوات واألدوية ا٤بباحة، فهذا جائز، بل والثاني
 . (ٔ)مستهب، وعلى النوع ا٤بذمـو ٰبمل قوؿ ا٢بسن: )ال ٰبل السهر إال ساحر("

أي: على –من إجازتو النشرة على ذلك  وٲبكن ٞبل روي عن اإلماـ أٞبد 
 .(ٕ)وليس على النشرة السهرية -النشرة بالرقية الشرعية، واألدعية ا٤بباحة والتعوذات

 :وقد رخو بعض أىل العلم فك السهر بالسهر للضرورة. قاؿ ابن العريب 
 .(ٖ)ُب إبطاؿ السهر بالسهر قوالف

رجل بو  : لبخاري(: "قاؿ قتادة: قلت لسعيد بن ا٤بسيبوُب )صهيح ا
طب، أو: يؤخذ عن امرأتو، أٰبل عنو أو ينشر؟ قاؿ: ال بأس بو، إ٭با يريدوف بو اإلصبلح، 

 .(ٗ)فأما ما ينفع الناس فلم ينو عنو"
قاؿ ُب )ٙبفة احملتاج(: "وظاىر ا٤بنقوؿ عن ابن ا٤بسيب جواز حلو عن الغّب ولو 

نو حينئذ صبلح ال ضرر، لكن خالفو ا٢بسن وغّبه، وىو ا٢بق؛ ألنو داء بسهر. قاؿ: أل

                                                

 (.ٖٔٓ/ٗ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب )ٔ)
 .(ٖٖٕ/ٓٔينظر: فتح الباري )( ٕ)
 (.ٖٖٓ/ٛ( انظر: التاج واإلكليل ٤بختصر خليل )ٖ)
 (.ٖٚٔ/ٚ( صهيح البخاري )ٗ)
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خبيث من شأف العآب بو الطبع على اإلفساد واإلضرار بو ففطم الناس عنو رأسا ؤّذا يرد 
 .(ٔ)على من اختار حلو إذا تعْب لرد قـو ٱبشى منهم"

 وا٢باصل أف حل السهر عن ا٤بسهور يكوف بطريقتْب:
بالرقى ا٤بباحة والتعوذ ا٤بشروع، كالفاٙبة وا٤بعوذتْب واالستعاذات : أف ٰبل األولى

أو غّب ا٤بأثورة، ولكنها من جنس ا٤بأثور، فهذا النوع جائز  ا٤بأثورة عن النيب 
٤با سهر، استخرج ا٤بشط وا٤بشاطة اللتْب سهر  إٝباًعا. وقد ورد أف النيب 

 .ّٔما، ٍب كاف يقرأ با٤بعوذتْب، فشفاه اهلل 
 : أف ٰبل السهر بسهر مثلو. وىذا النوع اختلف فيو على قولْب:ثانيةال

: أنو حراـ ال ٯبوز؛ ألنو سهر، وتنطبق عليو أدلة ٙبرٙب السهر ا٤بتقدـ بياهنا. األوؿ
 وىذا منقوؿ عن ابن مسعود، وا٢بسن، وابن سّبين، وإليو ذىب ابن القيم. 

ورة. وقد استدؿ على ىذا : أف حل السهر بسهر مثلو جائز، للضر القوؿ الثاني
والقوالف أيضا عند ا٤بالكية  -كما تقدـ- القوؿ ٗبا نقل عن ابن ا٤بسيب 

 . (ٕ)وا٢بنابلة
قاؿ ُب )ا٤بغِب(: "وأما من ٰبل السهر، فإف كاف بشيء من القرآف، أو شيء من 
الذكر واإلقساـ والكبلـ الذي ال بأس بو، فبل بأس بو، وإف كاف بشيء من السهر، فقد 

: ٠بعت أبا عبد اهلل سئل عن رجل يزعم أنو  عنو. قاؿ األثـر وقف أٞبد ت
 .(ٖ)ٰبل السهر، فقاؿ: قد رخو فيو بعض الناس"

                                                

 (.ٖٛٔ/ٗ(، إعانة الطالبْب )ٕٙ/ٜ( انظر: ٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج )ٔ)
 (.ٕ٘ٙ/ٕٗانظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ٕ)

(، ٛٛٔ/ٙ(، كشاؼ القناع )ٜٕٓ/ٓٔ(، وانظر: الفروع ومعو تصهيح الفروع )ٕٖ/ٜا٤بغِب، البن قدامة ) (ٖ)
 (.ٗٓٙ/ٖمطالب أوٕب النهى )
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وُب )اإلقناع(: "وال بأس ٕبل السهر بشيء من القرآف والذكر واألقساـ والكبلـ 
 .(ٔ)ا٤بباح، وإف كاف بشيء من السهر فقد توقف فيو أٞبد، وا٤بذىب جوازه ضرورة"

"التهقيق الذي ال ينبغي العدوؿ عنو ُب  : قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي
ىذه ا٤بسألة: أف استخراج السهر إف كاف بالقرآف كا٤بعوذتْب، وآية الكرسي و٫بو ذلك ٩با 
٘بوز الرقيا بو فبل مانع من ذلك. وإف كاف بسهر أو بألفاظ عجمية، أو ٗبا ال يفهم 

وىو الصواب إف شاء اهلل  ، ٯبوز فإنو ٩بنوع. وىذا واضحمعناه، أو بنوع آخر ٩با ال
 .(ٕ)تعأب"

 :األسباب العشرة الٍب ذكرىا ابن القيم  - ٔٔ
األسباب الٍب إذا التزمها العبد زاؿ عنو شر ا٢باسد  وقد أٝبل ابن القيم 

 والعائن والساحر. 
٢باسد والعائن بو من شر اواللجأ إليو، والتعوذ  ،: التهصن باهلل السبب األوؿ

ِٜ حمس :، كما قاؿ والساحر
َ٤ َٛ ٮُذ ثَِؿّبِ ا٣ْ ُٔ َ

َٜ  ٢ُْٝ1 أ ِ ٦َة َػ٤َ ٍٜ  ٨ْ٦ِ2 َْشّ ِ ََغِق َو٨ْ٦ِ َْشّ
ِؽ  3إَِذا َوََٝت  َٞ ُٕ ةزَةِت ِِف ا٣ْ ٍّٛ ِ انلٍّ ِ َظةِقٍؽ إَِذا َظَكَؽ  4َو٨ْ٦ِ َْشّ  .[٘-ٔ]الفلق: ىجس5َو٨ْ٦ِ َْشّ

ا يستعيذ منو، قادر على كل شيء، وىو ٠بيع ٤بن استعاذ بو، عليم ٗب واهلل 
وحده ا٤بستعاذ بو، ال يستعاذ بأحد من خلقو، وال يُلجأُ إٔب أحد سواه، بل ىو الذي يعيذ 

 ا٤بستعيذين ويعصمهم وٰبميهم من َشرّْ ما استعاذوا من شره.
وحقيقة االستعاذة: ا٥بروب من شيء ٚبافو إٔب من يعصمك وٰبميك منو، وال حافظ 

َحْسُب من توكََّل عليو، وكاُب من ١بأ  وىو  ،معيذ لو إال اهلل  للعبد وال
 إليو، وىو الذي يَُأمُّْن خوؼ ا٣بائف، وٯبّب ا٤بستجّب، وىو نعم ا٤بؤب ونعم النصّب.

                                                

 (.ٖٛٓ/ ٗ( اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل )ٔ)
 (.ٚ٘/ٗأضواء البياف ) (ٕ)
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وحفُظو عند أمره وهنيو، فمن اتقى اهلل تؤبَّ حفظو  : تقوى اهلل السبب الثاني
َ ِإَوحمس :اهلل وٓب يكلو إٔب غّبه، قاؿ  َْ يَُُضَُّز٥ْ ٠ًَُْؽ٥ْ٬ُ َمحْبًة إِنٍّ اَّللٍّ ٮا  ُٞ وا َوتَذٍّ ْن دَْىَِبُ

 ٌٍ ٤٧َُْٕٮَن ُُمًِ : لعبد اهلل بن عباس  وقاؿ النيب  [،ٕٓٔ]آؿ عمراف:ىجس ث٧َِة َح

حفظو  . فمن حفظ اهلل (ٔ)((احفظ اهلل يحفظك، احفظ اهلل تجده ُتَجاَىكَ ))
حافظو وأمامو فممن ٱباؼ، و٩بن  كاف اهلل اهلل، ووجده أمامو أينما توجو، ومن  

 ٰبذر؟
: الصرب على عدوه، وأف ال يقاتلو، وال يشكوه، وال ٰبدث نفسو السبب الثالث

بأذاه أصبًل، فما ُنِصَر على حاسده وعدوّْه ٗبثل الصرب عليو، وكلما زاد بغي ا٢باسد كاف 
و ال يشعر، فبغيو سهم يرميها من بغُيو جنًدا وقوَّة للمبغي عليو، يقاتل ّٔا الباغي نفسو وى

٫ِ٤٬ِْ حمس ،نفسو إٔب نفسو
َ
ٍّْ ثِأ

ِ ًُِّئ إ ُٜ ال١ْ٧َُْؿ الكٍّ َْ َُيًِ فإذا صرب احملسود، وٓب  [،ٖٗ]فاطر: ىجسَو
 .يستطل األمر ناؿ حسن العاقبة بإذف اهلل 

فمن يتوكل على اهلل فهو حسبو، والتوكل من  ،التوكل على اهلل  السبب الرابع:
سباب الٍب يدفع ّٔا العبد ما ال يطيق من أذى ا٣بلق وظلمهم وعدواهنم، ومن  أقوى األ

حق توكلو،  كافيو فبل مطمع فيو لعدو، ولو توكل العبد على اهلل   كاف اهلل 
 وكادتو السموات واألرض ومن فيهن ١بعل لو ٨برًجا من ذلك وكفاه ونصره.

لفكر فيو، وأف يقصد أف فراغ القلب من االشتغاؿ با٢باسد، وا السبب الخامس:
ٲَبْهوه من بالو كلما خطر لو، فبل يلتفت إليو، وال ٱبافو، وال ٲبؤل قلبو بالفكر فيو، وىذا 
من أنفع األدوية وأقوى األسباب ا٤بعينة على اندفاع شره، فإف ىذا ٗبنزلة من يطلبو عدوه 

ٓب يقدر عليو، فإذا  ليمسكو ويؤذيو، فإذا ٓب يتعرض لو وال ٛباسك ىو وإياه، بل انعزؿ عنو
ٛباسكا، وتعلق كل منهما بصاحبو حصل الشر، وىكذا األرواح سواء، فإذا تعلقت كل 

                                                

  ( تقدـ .ٔ)
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ـَ القرار، وداـ الشَّرُّ حٌب يهلك أحدٮبا، فإذا جبذ روحو عنو  روح منهما باألخرى ُعِد
 وصاهنا عن الفكر فيو، والتعلق بو، وأخذ يشغل بالو ٗبا ىو أنفع لو بقي ا٢باسد الباغي

 يأكل بعضو بعًضا، فإف ا٢بسد كالنَّار، إذا ٓب ٘بد ما تأكلو أكل بعضها بعًضا.
واإلخبلص لو، وجعل ٧ببتو ونيل رضاه،  ،اإلقباؿ على اهلل  السبب السادس:

واإلنابة إليو ُب كل خواطر نفسو وأمانيها، تدب فيها دبيب تلك ا٣بواطر شيئا فشيئا حٌب 
، فتبقى خواطره وىواجسو وأمانيو كلها ُب ٧باب الرب يقهرىا ويغمرىا ويذىبها بالكلية

َٟ حمسعن عدوه إبليس أنو قاؿ:  اهلل والتقرب إليو وذكره والثناء عليو، قاؿ  ِ د ٍـّ َٚجِِٕ
َْجََِْٕي 

َ
ْٗٮِيَ٪ٍُّ٭٥ْ أ ُ َِٔجةَدَك ٦ِ٪ُْ٭٥ُ ال٧ُْْؼ٤َِىَْي  82ََ  ٍّْ

ِ فا٤بخلو ٗبثابة من  [،ٖٛ-ٕٛ]ص: ىجس83إ
ال خوؼ على من ٙبصن بو، وال ضيعة على من آوى إليو، وال آوى إٔب حصن حصْب، 

 مطمع للعدو ُب الدنو منو.
من الذنوب الٍب سلطت عليو أعداءه،  ٘بريد التوبة إٔب اهلل  السبب السابع:

يِْؽيُس٥ْ حمسيقوؿ:  فإف اهلل 
َ
َوةثَُس٥ْ ٨ْ٦ِ ُمِىًَجٍح َٚج٧َِة ٠ََكجَْخ خ

َ
 [،ٖٓ]الشورى: ىجسَو٦َة أ

لعبد من يؤذيو إال بذنب، يعلمو أو ال يعلمو، وما ال يعلمو العبد من فما سلط على ا
ذنوبو أضعاؼ ما يعلمو منها، وما ينساه ٩با علمو وعملو أضعاؼ ما يذكره، وُب الدعاء 

، (ٔ)((وأستغفرؾ لما ال أعلم ،اللهم إني أعوذ بك أف أشرؾ بك وأنا أعلما٤بشهور: ))
٩با ال يعلمو أضعاؼ أضعاؼ ما يعلمو، فما سلط عليو فما ٰبتاج العبد إٔب االستغفار منو 

مؤذ إال بذنب، وليس ُب الوجود شر إال الذنوب وموجباهتا، فإذا عوُب من الذنوب عوُب 
من موجباهتا، فليس للعبد إذا بغي عليو وأوذي وتسلط عليو خصومو شيء أنفع لو من 

 و.التوبة النصوح من الذنوب الٍب كانت سبًبا لتسلط عدوه علي

                                                

 وصههو األلبا٘ب ُب )صهيح األدب(.[، ٙٔٚجو البخاري ُب )األدب ا٤بفرد( عن معقل بن يسار ]( أخر ٔ)
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الصدقة واإلحساف ما أمكنو؛ فإف لذلك تأثّبًا عجيًبا ُب دفع الببلء،  السبب الثامن:
ودفع العْب، وَشرّْ ا٢باسد، فما يكاد العْب وا٢بسد واألذى يتسلَّط على ٧بسٍن ُمَتصدّْؽ، 
وإف أصابو شيٌء من ذلك كاف معاَمبًل فيو باللطف وا٤بعونة والتأييد، وكانت لو فيو العاقبة 

ميدة، والصدقة واإلحساف من شكر النعمة، والشكر حارس النعمة من كل ما يكوف ا٢ب
 سبًبا لزوا٥با.

أف يطفئ نار ا٢باسد والباغي وا٤بؤذي باإلحساف إليو، فكلما ازداد  السبب التاسع:
 :أذى وشرِّا وبغًيا وحسًدا ازددت إليو إحسانًا، ولو نصيهة، وعليو شفقة، قاؿ اهلل 

َْ تَْكَذٮِ حمس ٫ٍُّ٩ َو
َ
َؽاَوةٌ ٠َد َٔ َٟ َوبَحَْ٪٫ُ  ِي ثَحَْ٪ ْظَك٨ُ َٚإَِذا اَّلٍّ

َ
ْٓ ثِة٣ٍِِّت ِِهَ أ حِّبَُح اْدَذ َْ الكٍّ ي اْْلََكَ٪ُح َو

ًٍم  Rَوِّلٌّ َْح٥ًٌِ  ِْ َٔ  ٍ ِّ ٍّْ ُذو َظ
ِ ة٬َة إ ٍّٞ وا َو٦َة ي٤َُ ِي٨َ َوََبُ ٍّْ اَّلٍّ

ِ ة٬َة إ ٍّٞ -ٖٗ]فصلت: ىجسSَو٦َة ي٤َُ

أنو ضربو  الذي حكى عنو نبينا  لك حاؿ النيب وتأمل ُب ذ [،ٖ٘
اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم ال قومو حٌب أدموه فجعل يسلت الدـ عنو ويقوؿ: ))

 .(ٔ)((يعلموف
٘بريد التوحيد، والَبحل بالفكر ُب األسباب إٔب ا٤بسبب العزيز  السبب العاشر:

ِإَوْن حمس :قاؿ اهلل  ، ا٢بكيم، والعلم بأف كل شيء ال يضر وال ينفع إال بإذف اهلل
 ِ٫ِ٤ ٌْ َٛ ِ َٓ َرادٍّ ٣ رْيٍ َٚ

ٍّْ ٬َُٮ ِإَوْن يُؿِدَْك ِِبَ
ِ َٙ ََلُ إ َٓ ََكِم َٚ ٍ ُ ثُُِضّ َٟ اَّللٍّ  [،ٚٓٔ]يونس: ىجسَح٧َْكْك

واعلم أف األمة لو اجتمعوا على )) :لعبد اهلل بن عباس  وقاؿ النيب 
اجتمعوا على أف يضروؾ لم  أف ينفعوؾ لم ينفعوؾ إال بشيء كتبو اهلل لك، ولو

، فإذا جرََّد العبُد التوحيَد فقد خرج من قلبو خوُؼ (ٕ)((يضروؾ إال بشيء كتبو اهلل عليك
با٤بخافة،  بل يفرد اهلل  ،ما سواه، وكاف عدوُّه أىوَف عليو من أف ٱبافو مع اهلل 

يده، وإال فلو ويرى أف إعمالو فكره ُب أمر عدوه، وخوفو منو، واشتغالو بو من نقو توح
                                                

 [.ٕٜٚٔ[، مسلم ]ٜٕٜٙ، ٖٚٚٗ( صهيح البخاري ]ٔ)
 ( تقدـ.ٕ)
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يتؤبَّ حفظو، والدفع عنو؛ فإف اهلل  جرََّد توحيَده لكاف لو فيو شغل شاغل، واهلل 
  يدافع عن الذين آمنوا، فإف كاف مؤمًنا، فاهلل  يدافع عنو وال بدَّ، وٕبسب

 إٲبانو يكوف دفاُع اهلل عنو، فإف كمل إٲبانو كاف دفاع اهلل عنو أًَبَّ دفع، وإف مزج مزج لو،
وإف كاف مرة ومرة فاهلل لو مرَّة ومرَّة، كما قاؿ بعض السلف: )من أقْػَبَل على اهلل بكليَِّتو 

بكليتو أعرض اهلل عنو ٝبلة، ومن كاف مرَّة  أَقْػَبَل اهلل عليو ُٝبلة، ومن أعرض عن اهلل 
 ومرَّة، فاهلل لو مرَّة مرَّة(.

آلمنْب، قاؿ بعض األعظم الذي من دخلو كاف من ا فالتوحيد حصن اهلل 
أخافو اهلل من كل   خافو كل شيء، ومن ٓب ٱبف اهلل السلف: )من خاؼ اهلل 

 شيء(.
فهذه عشرة أسباب عظيمة يندفع ّٔا شر ا٢باسد والعائن والساحر، ونسأؿ اهلل 

  .(ٔ)الكرٙب أف يقينا وا٤بسلمْب من الشرور كلها إنو ٠بيع ٦بيب
 
 

 

 

                                                

(، فقو األدعية واألذكار، عبد ٕٙٗ -ٖٕٛ/ٕبقليل من التصرؼ عن )بدائع الفوائد(، البن قيم ا١بوزية ) (ٔ)
 (.ٕٛٔ -ٕٗٔ/ٖالبدر )الرزاؽ بن عبد احملسن 
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 اضـطـبحث اضخاطس                                           
 حق بعير اضظغس شاتل                       

 
 

  أواًل: القتل بغير حق من الذنوب المتوعد عليها بالنار:
نفس   وأفَّ إف اإلسبلـ دين مبِب على العدؿ والرٞبة واحملبة، وتقرير حقوؽ اإلنساف، 

بصرؼ النظر عن دينو  من أبناء جنسوعلى غّبه  كل إنساف ومالو وعرضو من احملرمات
لم تشرع ا٢بدود ف ؛ومذىبو وعنصره وجنسيتو، فبل ٯبوز االعتداء عليها ٕباؿ من األحواؿ

، (سب والعقل وا٤باؿفس والنَّ ين والنَّ الدّْ ) ىذه الضرورات ا٣بمس: الشرعّية إالَّ لصيانة
 .ريع اإلسبلمينسانية كلها، كما ىو مقرر ُب أصوؿ التشوٞباية ىذه ا٢بقوؽ اإل

مكانة ٧بَبمة، ٢بياة اإلنساف قداسة مكرمة، وللنفس اإلنسانية سبلـ جعل اإلوقد 
َـّ  ،ُب كتابو الكرٙب إحياء النفس اهلل  فمدح َٟ حمس :، فقاؿ قتلها وذ ِ ْص٢ِ َذل

َ
٨ْ٦ِ أ

ْو َٚ 
َ
ٍف أ ْٛ رْيِ َج َ٘ ِ ًكة ث ْٛ ٫ٍُّ٩ ٨ْ٦َ َرذ٢ََ َج

َ
ان٢ًَِ خ ج٧ٍَّة َرَذ٢َ انلٍّةَس ٠ََذبْ٪َة لََعَ ثَِِن إِِْسَ

َ
رِْض ١ََٚد

َ َْ َكةٍد ِِف ا
ة ًٕ ْظًَة انلٍّةَس ََجًِ

َ
ج٧ٍَّة أ

َ
ْظًَة٬َة ١ََٚد

َ
ة َو٨ْ٦َ أ ًٕ  .[ٕٖ:]سورة ا٤بائدة ىجسََجًِ

اس النَّ  دماءَ  فكأ٭با استهلَّ  مسلمٍ  دـَ  من استهلَّ  : قاؿ سعيد بن جبّب
 .(ٔ)ااس ٝبيعً النَّ  ـ دماءَ مسلم فكأ٭با حرَّ  ـ دـَ ا، ومن حرَّ ٝبيعً 

ٔبهنم وا٣بلود فيها، والغضب واللعنة  ا٤بؤمنة قاتل النفس عد اهلل وقد و 
َت حمس :والعذاب العظيم فقاؿ  ٌِ َٗ ا ذًَِ٭ة َو اُؤهُ َصَ٭٪٥ٍُّ َػةَِلً ـَ ٧ًِّؽا ََٚض َٕ ُذ٢ْ ُمْؤ٦ًِ٪ة ٦َُذ ْٞ َو٨ْ٦َ َح

٧ًًة ِْ َٔ َؾاثًة  َٔ ؽٍّ ََلُ  َٔ َ
َ٪٫ُ َوأ َٕ ٫ًَْ٤ِ َو٣َ َٔ  ُ  [.ٖٜالنساء:] ىجساَّللٍّ

                                                

 (.ٖٜ/ ٖ( انظر: تفسّب ابن كثّب )ٔ)
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َف ا٣ٍِِّت حمس :عن قتل النفس إال با٢بق فقاؿ  وقد هنى اهلل  ْٛ ُذ٤ُٮا انلٍّ ْٞ َْ َت َو
 ِّٜ ٍّْ ثِةْْلَ

ِ ُ إ َم اَّللٍّ قتل النفس ا٤بسلمة إال  اهلل  فبل ٯبوز ُب دينِ  .[ٔ٘ٔنعاـ:]األ ىجسَظؿٍّ
 رسوؿ اهلل  أفَّ   عن ابن مسعود :كما ُب ا٢بديث  ،بإحدى ثبلث

ـُ اْمِرٍئ ُمْسِلم، َيْشَهُد أف ال ِإَلَو إالَّ اهلل وأنّْي َرُسوُؿ اهلل، إالَّ بإحدى ))قاؿ:  ال َيِحلُّ َد
 .(ٔ)التَّارُؾ لِْلَجَماَعة(( ،ثالث: النػَّْفُس بالنػَّْفس، والثػَّيُّْب الزَّاِني، والَماِرُؽ من الدّْين

 .فرادوليس ىذا خطابًا لؤلواألمر بإقامة ا٢بدود ىو لوٕب األمر، 
أف أىل  ِح وشناعِة وفهِش قتل ا٤بسلم، وعظم حرمتو بْبَّ النيب بْ ولِقُ 

عن أيب  :ا٢بديث كما جاء ُب  ،ارا ُب النَّ السموات واألرض لو اشَبكوا ُب قتلو لعذّٔم ٝبيعً 
لو أفَّ َأْىَل السََّماء )) :قاؿ النيب  عن  ىريرة وأيبيّْ ا٣بدر  سعيدٍ 

َلَزَواُؿ )) :وقاؿ  .(ٕ)((ـِ ُمْؤِمٍن أَلََكبػَُّهُم اهلُل في النَّارَواألرض اْشتَػرَُكوا في دَ 
نيا أىوُف على اهلل من قَػْتل مؤمن بغير َحق    .(ٖ)((الدُّ

ا وأصهابو وىو يوصيهم، عن طريف أيب ٛبيمة، قاؿ: شهدت صفواف وجندبً و 
َسمََّع من َسمََّع ))ا؟ قاؿ: ٠بعتو يقوؿ: شيئً  فقالوا: ىل ٠بعت من رسوؿ اهلل 

، فقالوا: أوصنا، ((اهلُل بو يـو القيامة، قاؿ: ومن ُيَشاِقْق َيْشُقِق اهلُل عليو يـو القيامة
فقاؿ: إف أوؿ ما ينًب من اإلنساف بطنو، فمن استطاع أف ال يأكل إال طيبا فليفعل، ومن 

                                                

 [.ٙٚٙٔ[، مسلم ]ٛٚٛٙ( صهيح البخاري ]ٔ)
(: ٕٔٓ/ُٖب )الَبغيب والَبىيب( )  [، وقاؿ: "حديث غريب". قاؿ ا٤بنذريٜٖٛٔ( أخرجو الَبمذي ]ٕ)

 "رواه الَبمذي وقاؿ: حديث حسن غريب".
 (: إسناده صهيح ورجالو موثقوف.ٕٕٔ/ٖد( )[. وُب )الزوائٜٕٔٙ( أخرجو ابن ماجو ]ٖ)
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 فليفعل، قلت أليب عبد اهلل:اْسَتطَاع أف ال ُٰبَاَؿ بينو وبْب ا١بنَّة ٗبْلء َكفِّْو من َدـٍ َأْىرَاقَُو 
 .(ٔ)جندب، قاؿ: نعم جندب من يقوؿ ٠بعت رسوؿ اهلل 

 التعدي من ا٤بسلمة النفس ٰبفظ ما بكل الغراء اإلسبلمية الشريعة وقد جاءت
 القصاص، تستهق الكبائر الٍب من ذلك ارتكاب جعلت كما حق، بغّب قتلها أو عليها،
ا بالسبلح؛ ا٤بسلم إٔب اإلشارة من ٫بو ذلك، إٔب ا٤بوصلة الطرؽ ٝبيع وسدَّت  سدِّ
 القتل، كما جاء ُب إٔب تفضي قد الٍب الشَّر ٤بادَّة ولنزعات الشيطاف، وحسًما للذريعة،

ال ُيِشيُر )) قاؿ:  رسوؿ اهلل أفَّ   أيب ىريرة :من حديث (الصهيهْب)
في يده، فيقُع في  (ٕ)ْنِزعُ أحدُُكْم على أخيو بالسّْالح، فإنَُّو ال يدري، لعلَّ الشَّيطاَف يػَ 

 .(ٖ)((ُحْفَرٍة من النَّار

                                                

، أي: من شهر نفسو بكـر أو غّبه فخرا أو رياء -بتشديد ا٤بيم فيهما- ()٠بع()[. ٕ٘ٔٚ( صهيح البخاري ]ٔ)
شهره اهلل يـو القيامة بْب أىل العرصات بأنو مراء كذاب، بأف أعلم اهلل الناس بريائو و٠بعتو، وقرع باب أ٠باع 

الناس. وقيل: أشاع عيوب ا٤بؤمنْب. يقاؿ: ٠بعت بالرجل: إذا أذعت عنو عيًبا. خلقو فيفتضح بْب 
، أي: َصبَّو. قاؿ ابن التْب: وقع ُب روايتنا: إىراقو، واألصل: أراقو، وا٥باء -بفتح ا٥باء وُيَسكَّن– (أَىرَاَقوُ )"و

هيح البخاري، البن (، شرح ص ٕٓٔٔ/٘(، مرقاة ا٤بفاتيح  )ٖٕٓ/ٕٗفيو زائدة". انظر: عمدة القاري )
 (. ٕٕٓ/ٛبطاؿ )

"ولعل الشيطاف ينزع ضبطناه بالعْب ا٤بهملة، وكذا نقلو القاضي  :. قاؿ اإلماـ النووي ()ينزغ()( ُب رواية: ٕ)
عن ٝبيع روايات مسلم وكذا ىو ُب نسخ ببلدنا، ومعناه: يرمي ُب يده وٰبقق ضربتو ورميتو. وروي ُب غّب 

ٗبعُب: اإلغراء، أي: ٰبمل على ٙبقيق الضرب بو، ويزين ذلك". شرح النووي  مسلم بالغْب ا٤بعجمة، وىو
كناية عن وقوعو ُب ا٤بعصية الٍب تفضي   ()فيقع ُب حفرة من نار()(. وقولو: ٓٚٔ/ٙٔعلى صهيح مسلم )

 بو إٔب دخوؿ النار.
 [.ٕٚٔٙ[، مسلم ]ٕٚٓٚ( صهيح البخاري ]ٖ)
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إذا التقى المسلماف )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب بكرةو 
قلت: يا رسوؿ اهلل، ىذا القاتل، فما باؿ  ((بسيفيهما فالقاتل والمقتوؿ في النَّار

 .(ٔ)((إنَّو كاف حريًصا على قَػْتل صاحبو))المقتوؿ؟ قاؿ: 
 ، عن عبد اهللففيو يـو القيامة،  يُػْقَضىأهنا أوؿ ما فالدماء  ولشناعة حرمة

 .(ٕ)((الدّْماء في النَّاس نيب يُػْقَضى ما أوَّؿ)) : قاؿ: قاؿ النيب
 المقتوؿُ  ييأت)) يقوؿ: ٠بعت نبيكم  : قاؿ ابن عباسو 

َلبًّْبا قَاتَِلُو بيده األخرى  يُب َأْوَداُجُو َدًما، حتى يأتَتْشجُ  ،ُمتَػَعلًّْقا رَْأسُو بإحدى يديو، ُمتػَ
َلِني، فيقوؿ اهلل للقاتل: َتِعْسَت،  بو تحت العرش فيقوؿ المقتوؿ هلل: َربّْ ىذا قَػتػَ

 .(ٖ)((ُوَيْذَىُب بو إلى النَّار
 ،الصدر نشرح، وسعة من رٞبة اهلل تعأب، ممن دينو ُفْسَهةٍ ُب  ال يزاؿُ  وا٤بؤمنُ 

 ُب ضيقٍ  كافو، و ينُ فإذا فعل ذلك ضاؽ عليو دِ  ،اا حرامً ما ٓب يصب دمً  النفس مطمئن
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن ابن عمر  :كما جاء ُب ا٢بديث  ،بسبب ذنبو العظيم
: ((لن يزاؿ المؤمن في ُفْسَحٍة من ِديِنو، ما لم ُيِصْب دًما َحَراًما))(ٗ) .

                                                

[. ا٢بديث ٧بموؿ على ما إذا كاف القتاؿ بينهما من غّب ٕٛٛٛ[، مسلم ]٘ٚٛٙ، ٖٔ( صهيح البخاري ]ٔ)
فقد كاف عن تأويل سائغ، القصد منو: إصبلح   تأويل سائغ. أما ما وقع بْب بعض الصهابة

الدين والدنيا، فا٤بصيب منهم لو أجراف، وا٤بخطئ لو أجر. وىي مرحلة زمنية قد مضت، فينبغي للمسلم أف 
ا٤باضي، وأف يعرؼ للصهابة قدرىم، ويقدر جهدىم ُب اإلصبلح،  يعيش ا٢باضر، ويستفيد من دروس

وحرصهم على نشر الدين وإصبلح أحواؿ الناس، ويتجنب الطعن أو إثارة الفًب بْب ا٤بسلمْب. وقولو: 
؛ ألف ا٥بم دوف ()من ىم بسيئة فلم يعملها، ٓب تكتب()أي: عازًما، وىو ال يناُب حديث:  ()حريًصا()

، فالعـز أقو   ى، بدليل ٞبلو ىنا آللة القتل. العـز
 [.ٛٚٙٔ[، مسلم ]ٗٙٛٙ، ٖٖ٘ٙ( صهيح البخاري ]ٕ)
(: "رجالو ٜٕٚ/ٚ)  [. قاؿ ا٥بيثميٕٚٔٗ[، و)األوسط( ]ٕٗٚٓٔ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٖ)

 : تسيل.((تشخب)): العروؽ احمليطة بالعنق الٍب تقطع حالة الذبح، و((أوداجو))رجاؿ الصهيح". و
 [.ٕٙٛٙهيح البخاري ]( صٗ)
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رع ٨برج إال ذنب وقع كاف لو ُب الدين والش أنو ُب أيّْ  :٤بعُب"ا : قاؿ ابن ا١بوزي
قاؿ: قاؿ  القتل، فإف أمره صعب، ويوضح ىذا ما ُب ٛباـ ا٢بديث عن ابن عمر 

 :إفَّ من َوَرطَات األمور، التي ال َمْخَرَج لمن أوقع نفسو فيها)) :رسوؿ اهلل 
ـِ الَحَراـِ ِبغَْيِر ِحلّْوِ   . (ٔ)((َسْفَك الدَّ

احبو يتخلو منو. يقاؿ: تَػَورََّط كل ببلء ال يكاد ص  :وىي ،ٝبع َوْرَطة :والَوَرطات
خشية أف يكوف من أىل النار،  ؛ولذا فإف العبد الصاّب أىب أف يقاتل أخاه؛ (ٕ)"واْستَػْوَرط

: ُب قولو وكاف من أصهاب النَّار كما أخرب ا٢بق  فباء القاتل بإٜبو وإٍب أخيو
بَ حمس ِ إِذْ َٝؿٍّ ّٜ  ابَِْنْ آَدَم ثِةْْلَ

َ
٤ًَِْ٭٥ْ َججَأ َٔ َػؿِ َواد٢ُْ  ٌْ ٢ْ ٨َ٦ِ ا جٍّ َٞ َظِؽ٧َِ٬ة َول٥َْ ُحَذ

َ
ج٢َِّ ٨ْ٦ِ أ ُٞ ة ُْٝؿبَة٩ًة َذُذ

ُ ٨َ٦ِ ال٧ُْذٍَِّْٞي  ج٢ٍُّ اَّللٍّ َٞ َٟ َٝةَل إِج٧ٍَّة َحَذ ْرُذ٤َ٪ٍّ
َ ََ ٍٍ  Kَٝةَل  ٩َة ثَِجةِق

َ
ُذ٤َِِن ٦َة خ ْٞ َخ إَِِلٍّ يََؽَك َِلَ ُْ ٣َه٨ِْ بََك

 
َ
َٟ إِّّنِ أ ْرذ٤َُ

َ
َِ  َٟ ةل٧ََِْي يَِؽَي إَِِلْ َٕ َ َربٍّ ا٣ْ َٟ َذذ١َُٮَن  Lَػةُف اَّللٍّ ْن َتُجٮءَ بِإِزِِْم ِإَوز٧ِْ

َ
رِيُؽ أ

ُ
إِّّنِ أ

ةل٧َِِْي  ٍّْ اُء ا٣ ـَ َٟ َص ِ ْوَعةِب انلٍّةرِ َوَذل
َ
ْوجََط ٨َ٦ِ  ٨ْ٦ِM أ

َ
َذ٫َُ٤ َٚأ َٞ ِػ٫ًِ َذ

َ
ُك٫ُ َرذ٢َْ أ ْٛ ْخ ََلُ َج َٔ ٮٍّ َُ َذ

 [.ٖٓ -ٕٚ]ا٤بائدة: ىجسNاْْلَةِِسِي٨َ 

 ، وسوء عاقبتو ُب اآلخرة:وظلم من تعدَّى عليها ،و٩با يؤكد حرمة الدماء ا٤بعصومة
ال تُػْقَتُل نَػْفٌس )) : اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ، مسعود بن اهلل عبد :حديث

ـَ اأَلوَِّؿ ِكْفٌل من دمها    .(ٖ)((ألَنَُّو أوَُّؿ من َسنَّ الَقْتل ؛ظُْلًما، إالَّ كاف على ابِن آَد
 بل قتلو، ٯبوز ال فإنو ذمة أو أماف أو عهد وبينهم بينو غّب ا٤بسلمْب من افك ومن

عبد اهلل  حديث من (الصهيح) ُب جاء كما عرضو، على وال مالو على االعتداء ٯبوز وال

                                                

 [.ٖٙٛٙ( صهيح البخاري ]ٔ)
 (.ٜٓ٘/ٕكشف ا٤بشكل من حديث الصهيهْب، البن ا١بوزي ) (ٕ)
 [.ٚٚٙٔ[، مسلم ]ٕٖٔٚ، ٖٖٖ٘( صهيح البخاري ]ٖ)
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رائحَة  (ٔ)من قَػَتَل ُمَعاَىًدا لم يرح))قاؿ:  عن النيب  ،بن عمرو 
 وقد ذكره اإلماـ البخاري  .(ٕ)((يَرة أربعيَن عاًماالَجنَّة، وإفَّ ريَحَها ُتوَجُد من َمسِ 

 (.إٍب من قتل معاىدا بغّب جـرُب باب: )
  .(ٖ)((ا معاىدة بغير حلهامن قتل نفسً وقد ورد بلفظ: ))

 .(ٗ)الجنَّة(( عليو اهلل حرَّـُكْنِهِو   غير في معاىدا قتل ))منوورد لفظ: 
 .(٘)والتقييد معلـو من قواعد الشرع

                                                

اختلفت الرواية ُب يرح على ثبلثة أوجو: أحدىا: يرح بفتح الياء وكسر الراء. والثا٘ب: بضم الياء وكسر الراء. ( ٔ)
ث: بفتح الياء والراء، وىي اختيار أيب عبيد، وىي الصهيهة، فيقاؿ: رحت الشيء أراحو وأرٰبو، والثال

وأرحتو أرٰبو: إذا وجدت رٰبو. وا٤بعاىد: ا٤بشرؾ الذي يأخذ من ا٤بسلمْب عهدا، فواجب حفظ ما عوىد 
ي: وجد رٰبو. ")راح( الشيء يَػرَاُحُو َويَِرُٰبو، أ :(. قاؿ ا١بوىري ٕٓٔ/ٗعليو. كشف ا٤بشكل )

ومنو ا٢بديث: ))من قتل نفًسا معاىدة ٓب يرح رائهة ا١بنة(( جعلو أبو عبيد من رَاَح يَػرَاُح، ففتح الراء. 
وجعلو أبو عمرو من رَاَح يَرِيُح، فكسرىا. وقاؿ الكسائي: ٓب يُرِْح بضم الياء وكسر الراء جعلو من أَرَاَح ٗبعُب 

(. وانظر: ٖٓٚ/ٔمن راح أو من أراح. الصهاح، مادة: )روح( )راح أيضا. وقاؿ األصمعي: ال أدري ىو 
(، ا٤بيسر ُب شرح ٕٖٔ/ٖٔ(. الكواكب الدراري )٘ٔٔ/ٔغريب ا٢بديث، أليب عبيد القاسم بن سبلـ )

"))ٓب يرح رائهة ا١بنة((، يريد: ٓب ٯبد رٰبها. يقاؿ:  :ا٣بطايب  وقاؿ(.  ٜٓٛ/ٖمصابيح السنة )
من أراح يريح، واألوؿ أجود"  -بضم الياء وكسر الراء -ويروى أيًضا: ٓب يرح راح يراح، إذا وجد الريح.

 (.ٗٙٗٔ/ٕأعبلـ ا٢بديث )
 [.ٜٗٔٙ، ٖٙٙٔ( صهيح البخاري ]ٕ)
[، ٛٗٚٗ[، والنسائي ]ٖٖٕٛٓ[، وأٞبد ]ٜٕٗٗٚ[، وابن أيب شيبة ]ٕٔ٘ٛٔأخرجو عبد الرزاؽ ]( ٖ)

 بلفظ: ))بغّب حقها((.وقد روي أيًضا  .[ عن أيب بكرة ٖٗٚٛٔوالبيهقي ]
[، والبزار ٕٙٗ٘[، والدارمي ]ٖٕٚٚٓ[، وأٞبد ]ٜٕٙٗٚ[، وابن أيب شيبة ]ٕٜٓأخرجو الطيالسي ] (ٗ)

[، وصههو، ووافقو الذىيب. كما أخرجو ٖٕٔٙ[، وا٢باكم ]ٖٕٜٙ[، والنسائي ُب )الكربى( ]ٜٖٚٙ]
 [.ٜٗٛٛٔالبيهقي ]

 (.ٔٓ٘/ٕسبل السبلـ ) (٘)
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 غاية أو وقتو، غّب ُب أي: -النوف وسكوف الكاؼ بضم- (ُكْنِهو(  غير في)) قولو:
 الذي الوقت وا٤براد: غايتو. أو وقتو، أو حقيقتو، األمر(: و)كنو قتلو، فيو ٰبل والذي أمره،
 فإذا ذلك، بذنبو ملطًخا داـ ما الجنَّة(( عليو اهلل ))حرَّـ أماف. أو عهد فيو وبينو بيننا
 األبرار. ديار ٔبإ صار بالنار طهر

 الدواـ على يدؿ ما فيو ليس ا١بنَّة عليو اهلل  حرَّـ :القاضي  وقاؿ
  القطع. عن فضبًل  الكلي واإلقناط

 مسلًما مات من أف على األدلة لقياـ ما؛ بزماف ٨بصوص التهرٙب ىذا: غّبه وقاؿ
 . (ٔ)اإلصرار على ومات كبّبة كل ارتكب وإف النَّار ُب ٱبلد ال

ىذا على طريق الوعيد، " ((:لم يرح رائحَة الَجنَّةقولو: )): ن بطاؿ وقاؿ اب
 .(ٕ)فيو با٣بيار واهلل 

بل أوؿ ما ٯبدىا سائر ا٤بسلمْب  ،ٓب يرد بو أنو ال ٯبد أصبًل " :وقاؿ الطييب 
ا بينو وبْب ما تعاضدت بو الدالئل النقلية والعقلية، علي أف الذين ٓب يقَبفوا الكبائر؛ توفيقً 

 .(ٖ)"وال ٰبـر من ا١بنة ،ا بإسبلمو ال ٱبلد ُب النارا ٧بكومً حب الكبّبة إذا كاف موحدً صا
وىو كناية عن عدـ الدخوؿ  ،أي: ٓب يشم رٰبها": وقاؿ العبلمة السندي 

 . (ٗ)"أنو ال ٯبد رٰبها وإف دخلها :أنو ال يستهق ذلك، أو ا٤بعُب :ٗبعُب ،فيها ابتداء
  

                                                

(، شرح الطييب على ٕٙٓ/ٗ(، وانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر، مادة: )كنو( )ٖٜٔ/ٙفيض القدير ) (ٔ)
 (.ٕٕٕٙ/ٙ(، مرقاة ا٤بفاتيح )ٕٚ٘ٗ/ٛمشكاة ا٤بصابيح )

 (.ٖٔٗ/٘شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ ) (ٕ)
 (.ٕٚ٘ٗ/ٛشرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ) (ٖ)
 (.ٖٕٚٔ/٘وانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )(، ٕ٘ٔ/ٕحاشية السندي على سنن ابن ماجو ) (ٗ)
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سيكوف قـو ))أنو قاؿ:  ل، عن النيب عن ىبلؿ بن يساؼ، عن رجو 
 منهم لم يرح رائحة الجنة، وإف ريحها ليوجد من مسيرة لهم عهد، فمن قتل رجاًل 

 .(ٔ)((اسبعين عامً 
 ،اا معاىدً أال من قتل نفسً ))قاؿ:  عن النيب   عن أيب ىريرةو 

رائحة الجنة، وإف ريحها  لو ِذمَُّة اهلل وِذمَُّة رسولو، فقد  َأْخَفَر ِبِذمَِّة  اهلل، فال يرح
  .(ٕ)((اليوجد من مسيرة سبعين خريفً 

قاؿ:   قاؿ: بلغِب أف رسوؿ اهلل   وعن جندب بن عبد اهلل
 ((من يخفر ذمتي)). (ٖ)((و، ومن َخاَصْمُتُو َخَصْمُتوُ خصمُ  من  يخفر ِذمَِّتي كنتُ ))
 .يزيل عهدي وينقصو :أي

يـو )) :ُب رواية ((كنت خصمو)) .(ٗ)العهد والذماـ :-بضم ا٣باء- (ا٣بفرة)و
، ا٤بؤيد با٢بجج الباىرة والرباىْب القاطعة أل٘ب (؛(ومن خاصمتو خصمتو)) ((.القيامة

 . (٘)ا٤بنصور ُب الدارين
  

                                                

 (: "رواه أٞبد، ورجالو رجاؿ الصهيح"ٖٜٕ/ٙ)  [، قاؿ ا٥بيثميٜٓ٘ٙٔ( أخرجو أٞبد ]ٔ)
[، واللفظ لو، وقاؿ: "حسن صهيح". وأخرجو أيًضا: ا٢باكم ٖٓٗٔ[، والَبمذي ]ٕٚٛٙ( أخرجو ابن ماجة ]ٕ)

 [، وقاؿ: "صهيح على شرط مسلم"، ووافقو الذىيب.ٕٔٛ٘]
(:  "رواه الطربا٘ب ُب )الكبّب( و)األوسط(، ورجالو ٖٜٕ/ٙ)  [. قاؿ ا٥بيثميٛٙٙٔأخرجو الطربا٘ب ] (ٖ)

 ثقات".
خفرًا فهو خفّب إذا أجار، وكذلك خفر ٱبفر ٚبفّبًا.  -بالكسر–: "يقاؿ: خفر ٰبفر  ( قاؿ الطييبٗ)

ٗبعُب: غادرتو ونقضت عهده، وعليو  وأخفرتو للتعدية إٔب مفعوؿ ثاف، ٗبعُب: جعلت لو خفّبًا، أو للسلب
معُب قولو: ))فبل ٚبفروا اهلل ُب ذمتو((، أي: ال تعاملوا معاملة الغادر ُب نقض عهده، واغتياؿ مؤمنو، والذمة 
األماف، وأذمو أجاره، أي لو أماف اهلل نكاؿ الكفار، وما شرع ٥بم من القتل والقتاؿ" شرح الطييب على 

 (.ٖٕ٘/ٗوانظر: لساف العرب، مادة: )خفر( )(، ٘٘ٗ/ٕمشكاة ا٤بصابيح )
 (.ٛٗٗ/ٕ(، التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب )ٕٔٗ/ٙفيض القدير ) (٘)
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 .من لو عهد منا بنهو أماف :أي ((امن قتل معاىدً ))
وأكثر ما يطلق ُب ا٢بديث على أىل الذمة، وقد يطلق ":  قاؿ ابن األثّب

  .(ٔ)"غّبىم من الكفار إذا صو٢بوا على ترؾ ا٢برب مدة ماعلى 
تعاضدت األدلة العقلية والنقلية أف من مات " :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

ومآلو إٔب  ،ُب النار دٍ فهو ٧بكـو بإسبلمو غّب ٨بلَّ  -ولو كاف من أىل الكبائر-ا مسلمً 
  .(ٕ)"-ولو عذب قبل ذلك-ا١بنة 

ا نوع يوجد ُب الدنيا تشمو األرواح أحيانً  :ة نوعافريح ا١بن" : قاؿ ابن القيم
كما يشم رائهة األزىار و٫بوىا وذا   ،ونوع يدرؾ ٕباسة الشم لؤلبد .ال تدركو العبارة

وقد  ،يدركو ا٣بواص ُب الدنيا ،يشَبؾ أىل ا١بنة ُب إدراكو ُب اآلخرة من قرب ومن بعد
 ،ا منها من الرائهة الطيبةوأ٭بوذجً  ،نةا من آثار ا١بعباده ُب ىذه الدار آثارً   أشهد اهلل

 .(ٖ)"والنعيم والسرور وقرة العْب ،وا٤بناكح الشهية ،وا٤بناظر البهية ،واللذة الشهية
 اهلل كما قاؿ  ،والكفارة الدية فيو  اهلل أوجب فقد خطأ، ا٤بعاىد قتل وأمَّا
: ٫ِ٤٬ِْ َوََتْؿِيُؿ َرَرَجٍح ِإَوْن ََكَن ٨ِْ٦ َْٝٮٍم ثَحَْ٪ُس٥ْ َوبَحَْ٪ُ٭٥ْ ٦ًَِسةٌق َٚ حمس

َ
ِؽيٌَح ُمَك٧ٍَّ٤ٌح إَِِل أ

٧ًًِ٤ة َظ٧ًً١ِة َٔ  ُ ِ َوََكَن اَّللٍّ َْْٕيِ دَْٮبًَح ٨َ٦ِ اَّللٍّ ِ ًَةُم َمْ٭َؿي٨ِْ ٦َُذَذةث  ىجسُمْؤ٦َِ٪ٍح َذ٨ْ٧َ ل٥َْ َُيِْؽ َِٚى
 . [ٕٜ]النساء:

 
  

                                                

 (.ٕٖ٘/ٖالنهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر، مادة: )عهد( ) (ٔ)
 (.ٖٜٔ/ٙ(، فيض القدير )ٜٔ/ٚ) (، وانظر: نيل األوطارٜٕ٘/ٕٔفتح الباري ) (ٕ)
  (.ٔٙٔ -ٔٙٔاألرواح إٔب ببلد األفراح )ص: حادي(، ٖٜٔ/ٙفيض القدير ) (ٖ)
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 : والعالج ثانًيا: الوقاية من آفات القتل
سليمة ُب نفوس األبناء من أوؿ النشأة، وغرُس بذور اإلٲباف بناء العقيدة ال - ٔ
 والتقوى:

إف العقيدة الصهيهة ىي الٍب توجو اإلنساف إٔب مبلزمة الصفات وا٤بيوؿ ا٣بّبة؛ 
 ألف اإلنساف مركب من صفات ٲبكن أف تستعمل ُب الشر كما تستعمل ُب ا٣بّب.

ٔب السيطرة والعظمة وا١باه، ومن ىذه الصفات: القوة وما يتفرع عنها من النزوع إ
إف -وإٔب التسابق ُب ميداف من الصراع الدموي على السلطاف وا١باه وا٤بمتلكات 

 .-استعملت ُب الشر
والعقيدَة السليمة تكبُح ٝباح النَّفس عن االسَبساؿ ُب الشَّهوات، والظلم والشر، 

 ُض ّٔا إٔب ا٤بعإب.وٙبمُلها على ما فيو صبلُحها وسعادهتا ُب الدنيا واآلخرة، وتنه
 األخذ بأسباب السبلمة من النأي عن مواطن الفتنة، وقرناء السوء. - ٕ
نشر ثقافة احملبة، وتعميم مفهومها، فعمـو ٧ببة ا٣بّب للناس ىو الذي يعكس  - ٖ

سبلمة الصدر، وصفاء النفس، وطهارة القلب، ومتانة ا٤بنهج؛ فإف احملبة أساس الدعوة إٔب 
، فالدين ٧ببة ورٞبة ومعاملة وإحساف، فا٤بسلم بعيد عن ا٢بقد والغل ومنطلقها اهلل 

 وعن القتل وأسبابو من الَبىيب والتهريض واإلفساد، وإعانة الظا٤بْب.
 عاداهتم؛ من والتنازع البشر، سجايا من اإلصبلح بْب الناس: إف االختبلؼ – ٗ

، والشيطاف ينزغ الدنيا حظوظ على ولتنافسهم وطباعهم؛ أخبلقهم الختبلؼ وذلك
فإذا حصل وٰبرش بْب ا٤بتخاصمْب؛ ليشعل نار الفتنة حٌب يؤوؿ األمر إٔب االقتتاؿ، 

ذَةِن ٨َِ٦ حمس :كما قاؿ   ،فالواجب على ا٤بؤمنْب اآلخرين الصلح بينهما َٛ ِ ةن ََ ِإَوْن 
ْخ إِْظَؽا٧َ٬ُة لََعَ  َ٘ ْو٤ُِعٮا ثَحَْ٪ُ٭٧َة َٚإِْن بَ

َ
ةد٤ُِٮا ا٣ٍِِّت َتجِِْغ َظِتٍّ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي اْرَذَذ٤ُٮا َٚأ َٞ ْػَؿى َذ

ُ َْ  ا
ْٞكِ  َ ُُيِتَّ ال٧ُْ ٮا إِنٍّ اَّللٍّ ُُ ِْٝك

َ
َْٕؽِل َوأ ْو٤ُِعٮا ثَحَْ٪ُ٭٧َة ثِة٣ْ

َ
ِ َٚإِْن َٚةءَْت َٚأ ْمؿِ اَّللٍّ

َ
 9َُِْي دَِِفَء إَِِل أ
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ٮ ُٞ َػَٮيُْس٥ْ َواتٍّ
َ
ْو٤ُِعٮا َبْْيَ أ

َ
٤ٍُّس٥ْ دُؿَْْحُٮَن إِج٧ٍَّة ال٧ُْْؤ٦ِ٪ُٮَن إِْػَٮةٌ َٚأ َٕ َ٣ َ -ٜ]ا٢بجرات: ىجس:ا اَّللٍّ

 .والتفكك ا٣بصاـ من آّتمعات بو وُٙبفظ الناس، بو ُيصاف شرعيٌ  هنجٌ  فالصلحُ  [.ٓٔ
 :إقامة ا٢بدود الٍب شرعها اهلل  – ٗ

 وحدَّ  عنو، هنى ما واجتناب بو، أمر ما وِفْعل وطاعتو، بعبادتو  اهلل أمرَ 
ولردع آّرمْب، ومن تسوؿ لو  باده، وتقرير األمن، واطراد العمراف،حدوًدا؛ ٢بفظ مصاّب ع

 األرض. ُب والفساد الشرور نفسو باقتفاء أثرىم، و٤بنع انتشار
 إٍب من طهرة للمهدود ا١بميع، فهي على ونعمة ،اهلل  من رٞبة فا٢بدود 
 فهي ا٤بعاصي، ُب الوقوع عن رادعة ولغّبه لو وىي األخروي، عقأّا عن وكفارة ا٤بعصية،

 ويسود الكوف، يصلح وبإقامتها وأموا٥بم، وأعراضهم دمائهم على للعباد وضماف أماف
 :الفساد، قاؿ اهلل  ويكثر الشر، ينتشر الطمأنينة، وبَبكها وٙبصل والعدؿ، األمن

ٮنَ حمس ُٞ ٤ٍَُّٕس٥ْ َتذٍّ ْْلَةِب ٣َ
َ َْ وِّل ا

ُ
ًَةةٌ يَة أ  [.ٜٚٔ:]البقرة ىجسَو٣َُس٥ْ ِِف ا٣َِْٞىةِص َظ
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اضـطـبحث اضدادس                                         
 االرتداء سي اضػتل بطد اضطغو أو اضصضّّ                   

 
 
 

 :االعتداء في القتل بعد العفو أو الصلحأواًل: خطورة 
االعتداء ُب القتل بعد العفو أو  بالعذاب:إف من الذنوب ا٤بنكرة، وا٤بتوعد عليها 

ذَِْل اْْلُؿَّ حمس :يقوؿ اهلل  :الصلح َٞ ٤ًَُْس٥ُ ا٣َِْٞىةُص ِِف ا٣ْ َٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٠ُذَِت  َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

ٌء َٚةتَِّجةعٌ  ِػ٫ًِ ََشْ
َ
ِِفَ ََلُ ٨ِْ٦ أ ُٔ جََْث َذ٨ْ٧َ 

ُ َْ جََْث ثِة
ُ َْ َٕجِْؽ َوا َٕجُْؽ ثِة٣ْ َداءٌ  ثِةْْلُّؿِ َوا٣ْ

َ
ُْٕؿوِف َوأ ثِةل٧َْ

ِِل٥ٌ 
َ
َؾاٌب أ َٔ  ٫َُ٤َٚ َٟ ِ َؽ َذل ْٕ ٌٙ ٨ْ٦ِ َربُِّس٥ْ َورَْْحٌَح َذ٨ِ٧َ اْخَذَؽى َب َٟ ََتًِْٛ ِ  ىجسإَِِل٫ِْ بِإِْظَكةٍن ذَل

 [. ٛٚٔ]البقرة:
 :. قاؿ ا٢بافظ ابن حجر قتل بعد قبوؿ الدية :أي ىجسَذ٨ِ٧َ اْخَذَؽىحمس :قولو

وأما ُب الدنيا فهو  ،يتعلق باآلخرة :فقيل :ُب ىذه اآليةوقد اختلف ُب تفسّب العذاب "
  .وىذا قوؿ ا١بمهور ،٤بن قتل ابتداء

وال يتمكن الوٕب من أخذ  ،يتهتم القتل : وعن عكرمة وقتادة والسدي
 .(ٔ)"الدية

واختلف ُب العذاب األليم الذي يلهقو: فقاؿ فريق من ": وقاؿ ابن عطية 
وإف شاء عفا  ،كمن قتل ابتداء إف شاء الوٕب قتلو  : ىو(ٕ) العلماء منهم مالك

 .عنو، وعذابو ُب اآلخرة
                                                

 (.ٜٕٓ /ٕٔ)فتح الباري  (ٔ)
 ". والشافعي منهم مالكُب )تفسّب القرطيب(: "( ٕ)
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وال ٲبكن ا٢باكم الوٕب  ،وقاؿ قتادة وعكرمة والسدي وغّبىم: عذابو أف يقتل البتة
 . من العفو

عذابو أف يرد الدية فقط ويبقى إٜبو إٔب عذاب اآلخرة، وقاؿ :  وقاؿ ا٢بسن
 .(ٔ)"اإلماـ يصنع فيو ما رأى أمره إٔب : عمر بن عبد العزيز

ألف معظم ما ورد من ىذه  ؛وظاىر ىذا العذاب أنو ُب اآلخرةوُب )البهر(: "
 التوعدات إ٭با ىي ُب اآلخرة. 

ا، قالو عكرمة، وابن جبّب، وقيل: العذاب األليم ىو ُب الدنيا، وىو قتلو قصاصً 
  .والضهاؾ

ا، قالو عكرمة أيضً  ،وٕب من العفوا، وال ٲبكن ا٢باكم الوقيل: ىو قتلو البتة حدِّ 
 . وقتادة، والسدي

 . ويبقى إٜبو إٔب عذاب اآلخرة، قالو ا٢بسن ،وقيل: عذابو أف يرد الدية
  . وقيل: عذابو ٛبكْب اإلماـ منو يصنع فيو ما يرى، قالو عمر بن عبد العزيز

ء، إف ومذىب ٝباعة من العلماء أنو إذا قتل بعد سقوط الدـ ىو كمن قتل ابتدا
 .(ٕ)"شاء الوٕب قتلو، وإف شاء عفا عنو

ا٤بقتوؿ  أخذ الدية من قاتل العمد، فقالت طائفة: وٕبُّ  اختلف العلماء ُبوقد 
ىذا عن سعيد ي با٣بيار؛ إف شاء اقتو، وإف شاء أخذ الدية، وإف ٓب يرض القاتل. رو 

وبو قاؿ الليث  ، ورواه أشهب عن مالك ، بن ا٤بسيب وعطاء وا٢بسن
 . وأبو ثور ،وأٞبد، وإسهاؽ يوالشافع يألوزاعوا

                                                

 (.ٕٙ٘ -ٕ٘٘/ٕ(، تفسّب القرطيب )ٕٙٗ/ٔاحملرر الوجيز )( ٔ)
لشوكا٘ب ، لرفتح القدي (،ٛٗٗ/ٔ(، وانظر: روح ا٤بعا٘ب )ٖ٘ٔ/ٕ، أليب حياف )البهر احمليط ُب التفسّب (ٕ)

 (.ٖٕٔ -ٖٕٓ/ٔ) النكت والعيوف(، ٖٕٓ -ٕٕٓ/ٔ)
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ا إال القصاص، وال يأخذ الدية إال أف يرضى ا٤بقتوؿ عمدً  وقاؿ آخروف: ليس لوٕب
  يوبو قاؿ الثور  ، القاتل، رواه ابن القاسم عن مالك، وىو ا٤بشهور عنو

 ٓب يكن لو أف يأخذ الدية. القصاص حقو من الوٕب ترؾ، فإف والكوفيوف
الواجب  :لو عفا الوٕب عن القصاص إف قلنا :فائدة ا٣ببلؼ ُب صور منها وتظهر

الواجب القصاص بعينو ٓب ٯبب  :وإف قلنا ،أحد األمرين سقط القصاص ووجبت الدية
ا فإنو ال ٯبب القصاص ُب غّب وىذا ا٢بديث ٧بموؿ على القتل عمدً  ،قصاص وال دية

 . وقد بسط الفقهاء القوؿ ُب ذلك.(ٔ)العمد
كاف في بني إسرائيل ))يقوؿ: : عن ابن عباس  (صهيح البخاري) ُبو 

٤ًَُْس٥ُ حمس ٥بذه األمة: . فقاؿ اهلل ((القصاص، ولم تكن فيهم الدية َٔ ٠ُذَِت 
ِػً

َ
ِِفَ ََلُ ٨ْ٦ِ أ ُٔ جََْث َذ٨ْ٧َ 

ُ َْ جََْث ثِة
ُ َْ جِْؽ َوا َٕ جُْؽ ثِة٣ْ َٕ ذَِْل اْْلُؿَّ ثِةْْلُّؿِ َوا٣ْ َٞ ٫ِ ا٣َِْٞىةُص ِِف ا٣ْ

ءٌ  َداٌء إَِِل٫ِْ بِإِْظَكةنٍ حمس .((فالعفو أف يقبل الدية في العمد)) :ىجسََشْ
َ
ُْٕؿوِف َوأ  :ىجسَٚةّتِجَةٌع ثِةل٧َْ

ٌٙ ٨ْ٦ِ َربُِّس٥ْ َورَْْحَحٌ حمس .((يتبع بالمعروؼ ويؤدي بإحساف)) َٟ ََتًِْٛ ِ مما كتب )) :ىجسَذل
َٔ حمس .((على من كاف قبلكم  ٫َُ٤َٚ َٟ ِ َؽ َذل ْٕ ِِل٥ٌ َذ٨ِ٧َ اْخَذَؽى َب

َ
قتل بعد قبوؿ )) :ىجسَؾاٌب أ

 .(ٕ)((الدية

                                                

 (.ٜٕٔ/ٜشرح النووي على صهيح مسلم )(، و ٙٓ٘/ٛ) البن بطاؿ ي،شرح صهيح البخار انظر:  (ٔ)
العفو بقبوؿ الدية ُب العمد وقبوؿ الدية راجع إٔب   وقد فسر بن عباس [.ٜٛٗٗخاري ]صهيح الب (ٕ)

 ؛ألنو مأمور بإحياء نفسو ؛رضاه فإ٭با لزمت القاتل الدية بغّب :وأيضا .األولياء الذين ٥بم طلب القصاص
َكُس٥ْ حمس :لعمـو قولو  ُٛ جْ

َ
ُذ٤ُٮا خ ْٞ َْ َت فإذا رضي أولياء ا٤بقتوؿ بأخذ الدية لو ٓب يكن   [ٜٕ]النساء: ىجسَو

ٌٙ ٨ِْ٦ َرّبِسُ حمس :معُب قولو تعأب  بن بطاؿاقاؿ  .للقاتل أف ٲبتنع من ذلك َٟ ََتًِْٛ ِ إشارة إٔب  ىجس٥ْ َذل
عن ىذه األمة   فخفف اهلل ،ابل كاف القصاص متهتمً  ،أف أخذ الدية ٓب يكن ُب بِب إسرائيل

 ُب )فتح الباري(، البن حجر انظر ذلك مفصبًل " ..ٗبشروعية أخذ الدية إذا رضي أولياء ا٤بقتوؿ
 (.ٖٔ/ٚ، للشوكا٘ب )نيل األوطار(، ٙٓ٘/ٛ) البن بطاؿ ي،شرح صهيح البخار (، ٕ٘ٓ/ٕٔ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

138 

 

(: "و    "كاف ُب شريعة موسى :قاؿ ابن عباس ُب )تبيْب احملاـر
والعفو  ،وُب شريعتنا القصاص، العفو ال غّب القصاص ال غّب، وُب شريعة عيسى 

وأوفق ٤براده، فمن  ،وأشفى لقلبو لو، والصلح جائز على حسب ما يراه العبد أنفع ،حسن
 ،والصلح العفو وٚبفيفو بأف قتل قاتل وليو بعد تدى بعد ذلك وٓب يقبل رٞبة اهلل اع

وُب اآلخرة  ،فلو عذاب أليم ُب الدنيا بالقصاص ع،أو قتل غّب ا١با٘ب وتعدى حد الشر 
 .بالنار

خاطبو بعد  ألف اهلل  ؛ا بالقتليصّب كافرً  وُب اآلية دليل على أف القاتل ال 
ذَِْل حمس :فقاؿ القتل ٖبطاب اإلٲباف َٞ ٤ًَُْس٥ُ ا٣َِْٞىةُص ِِف ا٣ْ َٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٠ُذَِت  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
 ،ىجس..يَة خ

ءٌ حمس :وُب آخر اآلية ِػ٫ًِ ََشْ
َ
ِِفَ ََلُ ٨ْ٦ِ أ ُٔ وة خفلم يقطع األ ،أخوة اإلٲباف :وأراد بو ،ىجسَذ٨ْ٧َ 

 .(ٔ)("التفسّب)بينهما بالقتل، وُب اآلية أقواؿ كثّبة ذكرت ُب 
 قاؿ: ٤با فتح اهلل   ىريرةعن أيب  :واللفظ ٤بسلم(، )الصهيهْبوُب 

 ومن))مكة، قاـ ُب الناس، فهمد اهلل وأثُب عليو. ٍب قاؿ:  على رسوؿ اهلل 
َيةَ -ِبَخْيِر النََّظَرْيِن: إمَّا أف يُػْعَطى  فهوقَِتيٌل  لوقُِتَل  َأْىُل -، وإمَّا َأْف يُػَقاَد -يعِني الدّْ

 .(ٕ)((-اْلَقِتيلِ 
َعْلَقَمَة بن وائل، حدثو أف أباه، حدثو، قاؿ: إ٘ب لقاعد مع )مسلم(: عن  وعند

أخي،  لَ تَ إذ جاء رجل يقود آخر بِِنْسَعٍة، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ىذا قػَ  النيب 
 -فقاؿ: إنو لو ٓب يعَبؼ أقمت عليو البينة - ((؟أقتلتو)) :فقاؿ رسوؿ اهلل 

اؿ: كنت أنا وىو ٬َبَْتِبُط من شجرة، َفَسبَِِّب، ق ((،؟كيف قتلتو))قاؿ: نعم قتلتو، قاؿ: 

                                                

(ٔ ).  من ٙبقيقنا لتبيْب احملاـر
وإمَّا  ،ِإمَّا يُوَدى)) : عند البخاري[ بألفاظ متقاربة، فٖ٘٘ٔ[، مسلم ]ٖٕٗٗصهيح البخاري ] (ٕ)

إمَّا أْف يُػْعَقَل، وإمَّا أف يُػَقاَد أىُل : ))[ٕٔٔ] وعند )البخاري( أيًضا [.ٓٛٛٙصهيح البخاري ]((، يُػَقادُ 
 ((.وإمَّا أف يُِقيدَ  ،إمَّا أف يُػْفَدى[: ))ًٖٕٗٗضا ]((، وعنده أيالَقِتيل
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ىل لك من )) :فأغضبِب، فضربتو بالفأس على قَػْرنِِو، فقتلتو، فقاؿ لو النيب 
فترى قومك ))قاؿ: ما ٕب ماؿ إال كسائي وفأسي، قاؿ:  ((؟شيء تُػَؤدّْيِو عن نفسك

دونك ))ِتو، وقاؿ: قاؿ: أنا أىوف على قومي من ذاؾ، فرمى إليو بِِنْسعَ  ((؟يشترونك
إف قَػتَػَلُو فهو )) :، فانطلق بو الرجل، فلما َؤبَّ قاؿ رسوؿ اهلل ((صاحبك

، وَأَخْذُتُو ((إف قتلو فهو مثلو))، فرجع، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، إنو بلغِب أنك قلت: ((ِمثْػُلوُ 
 ((؟أما تريد أف يبوء بإثمك، وإثم صاحبك)) :بأمرؾ، فقاؿ رسوؿ اهلل 

، قاؿ: فرمى بِِنْسَعِتِو وَخلَّى ((فإف ذاؾ كذاؾ))بلى، قاؿ:  -لعلو قاؿ-يب اهلل قاؿ: يا ن
 .(ٔ)سبيلو

جارية  قاؿ: لطمت الرُّبَػيّْع بنت النضر عن أنس  :(صهيح البخاري) ُبو 
وعرضوا اأَلْرَش عليهم فأبوا، فأتوا النيب  ،ها، فطلبوا إليهم العفو فأبواتَ فكسرت ثَِنيَّ 
 ص، فقاؿ أنس بن النضر: أَُتْكَسُر ثَِنيَُّة الرُّبَػيِّْع يا رسوؿ اهلل، فأمرىم بالقصا

، فرضي ((يا أنس كتاب اهلل القصاص))ُتْكَسُر ثَِنيَّتُػَها، فقاؿ:  ال ال والذي بعثك با٢بق
إف من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل )) :القـو وعفوا، فقاؿ النيب 

 .(ٕ)وقبلوا األرش ،ٞبيد، عن أنس، فرضي القـو زاد الَفزَارِيُّ، عن ((.أَلَبَػرَّهُ 
عن ابن أيب فديك عن ابن أيب ذئب عن سعيد ا٤بقربي عن   الشافعيُّ  وروى

فذكر  ..((إف اهلل حـر مكة))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  أيب شريح الكعيب 
َرتَػْين))ا٢بديث، إٔب أف قاؿ:  ا إف أحبوا اقتادوا، وإف أحبو  :من قتل قتيال فأىلو ِخيػَ

 .(ٖ) وٝباعة عن ابن أيب ذئب ،، تابعو ٰبٓب القطاف((أخذوا الَعْقلَ 
                                                

 ّٔا. يقوده لو كالزماـ جعلها مضفورة جلود من حبل ىي ((بنسعة)وقولو: ) [.ٓٛٙٔصهيح مسلم ] (ٔ)
 .األطراؼ أو ا١براحة دية :(األرش)و [.ٔٔٙٗ، ٖٕٓٚصهيح البخاري ] (ٕ)
حسن [، وقاؿ: "ٙٓٗٔ[، والَبمذي ]ٗٓ٘ٗد ][، وأبو داو ٕٓٙٔٚ[، وأٞبد ]ٖٓٙٔأخرجو الشافعي ] (ٖ)

 =[. قاؿٖٚٓٙٔ[، والبيهقي ]ٖ٘ٗٔ] الدارقطِب[، و ٙٛٗ"، كما أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]صهيح
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ـ العفو وأخذ رّْ وحُ  ،كتب عليهم القصاص البتة  (التوراة)ف أىل إُب )التفسّب(: و 
ة بْب ـ القصاص والدية، وخّبت ىذه األمَّ وحرّْ  ،العفو (اإل٪بيل)الدية، وعلى أىل 

َٟ حمس :، فهذا معُب قولو اعليهم وتيسّبً  توسعة؛ والعفو ،والدية ،الثبلث: القصاص ِ َذل
ٌٙ ٨ْ٦ِ َربُِّس٥ْ َورَْْحَحٌ  قتل بعد العفو وأخذ الدية.  :أي ىجسَذ٨ِ٧َ اْخذََؽىحمس . وقولو:ىجسََتًِْٛ

ِِل٥ٌ حمس
َ
َؾاٌب أ َٔ  .(ٔ)"ُب الدنيا بأف يقتل ال ٧بالة :ُب اآلخرة. وقيل ىجس٫َُ٤َٚ 

من الذنوب ا٤بتوعد عليها  لحاالعتداء ُب القتل بعد العفو أو الصوا٢باصل أف 
من القتل بغّب  ،بالعذاب، وىو فعٌل مستقبح؛ ٤با فيو من الَغْدِر، والتجاوز ٢بدوِد اهلل 

 ،حق، ومن إشاعة الفوضى ُب آّتمع بسبب البعد عن التهاكم إٔب شرع اهلل 
 خذفمن قتل بعد العفو أو أ" :والركوف إٔب العصبية ا١باىلية. حٌب قاؿ ابن تيمية 

وال  ،احٌب قاؿ بعض العلماء: إنو ٯبب قتلو حدِّ  ،ا ٩بن قتل ابتداءالدية فهو أعظم جرمً 
 .(ٕ)"يكوف أمره ألولياء ا٤بقتوؿ

 
  

                                                                                                                                   

وأصلو أف  .: الدية(العقل)". وىذا حديث متفق على صهتو(: "ٖٔٓ/ٚالبغوي ُب )شرح السنة( )=
شدىا ُب عقلها ليسلمها  :أي ،قلها بفناء أولياء ا٤بقتوؿ ٝبع الدية من اإلبل فعالقاتل كاف إذا قتل قتيبًل 

 .ويقبضوىا منو ،إليهم
 تفسّب النسفي (،ٕٕٔ/ٔ(، تفسّب البيضاوي )ٗٚٔ/ٔ(، تفسّب السمعا٘ب )ٕٕٕ/ٔالكشاؼ )انظر:  (ٔ)

 (.ٖٚ)ص: اإلكليل ُب استنباط التنزيل(، ٙٔٔ/ٔالشربيِب ) ا٤بنّب، للخطيب السراج (،ٙ٘ٔ/ٔ)
 (.ٖٗٚ/ٕٛ) لفتاوى٦بموع ا (ٕ)
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 ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب:
الٍب شرعها لعباده، وىو أعلم ٗبا ىو أصلح   الوقوؼ عند حدود اهلل – ٔ

 ٥بم:
تل بعد العفو أو الصلح ىو من أنواع القتل احملرمة وال ٱبفى أف االعتداء بالق

َٟ حمس :الٍب شرعها لعباده، يقوؿ اهلل  وا٤بنكرة، وىو من التجاوز ٢بدود اهلل  د٤ِْ
جَْ٭ةُر َػةَِلِي٨َ ذًَِ٭ة وَ 

َ َْ َ َورَُقٮََلُ يُْؽِػ٫ُْ٤ َص٪ٍّةٍت ََتْؿِي ٨ْ٦ِ ََتْذَِ٭ة ا ِٓ اَّللٍّ ُِ ِ َو٨ْ٦َ يُ ِ ُظُؽوُد اَّللٍّ َٟ َذل

 ٥ًُ ِْ َٕ ْٮُز ا٣ْ َٛ َؾاٌب  =ا٣ْ َٔ ا ذًَِ٭ة َوََلُ  َٕؽٍّ ُظُؽوَدهُ يُْؽِػ٫ُْ٤ ٩َةًرا َػةَِلً َ َورَُقٮََلُ َويََذ ِْٕه اَّللٍّ َو٨ْ٦َ َح
من أسباب الفساد  وال ٱبفى أف ٘باوز حدود اهلل  [.ٗٔ-ٖٔ]النساء:  ىجس<ُمِ٭ٌْي 

 والفوضى وا٥ببلؾ.
 من ٫بو: الغضب:  االحَباز عن مسببات ذلك الفعل – ٕ
الغضب مرض يصيب النفس، فيؤثر فيها، وينعكس أثره على سلوؾ ا٤بريض و 

ومزاجو، وىو مفتاح لكثّب من الشرور؛ فإنو إذا ملك ابن آدـ كاف كاآلمر والناىي لو، وقد 
. وقد قيل: (ٔ)((ال يَػْقِضَينَّ َحَكٌم بين اثْػنَػْين َوُىَو َغْضَبافُ )) :قاؿ النيب 

"والغضب غوؿ  :قاؿ ابن القيم  ب على سراج العقل فتطفئو.الغضب ريح هت
 .(ٕ)العقل، فإذا اغتاؿ الغضب عقلو حٌب ٓب يعلم ما يقوؿ"

"الغضب من نزغات الشيطاف؛ و٥بذا ٱَبْرُُج بو اإلنَساف  :وقاؿ اإلماـ النووي 
، وينوي ا٢بقد والبغض وغّب ذل ك من عن اعتداؿ حالو، ويتكلم بالباطل، ويفعل ا٤بذمـو

ال للذي قاؿ لو: أوصِب: )) القبائح ا٤بَبتبة على الغضب؛ و٥بذا قاؿ النيب 

                                                

 [. ٚٛ٘ٗ[، مسلم ]ٜٖٚٙصهيح البخاري ] (ٔ)
 (.ٜٖإغاثة اللهفاف ُب حكم طبلؽ الغضباف )ص: (ٕ)
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، فلم يزده ُب الوصية على )ال تغضب( مع (ٔ)((ال تغضب(( فردد مرارًا، قاؿ: ))تغضب
 .(ٕ)تكراره الطلب، وىذا دليل ظاىر ُب عظم مفسدة الغضب، وما ينشأ منو"

د الٍب تعرض لئلنساف إ٭با ىي من "ٝبيع ا٤بفاس :البيضاوي  القاضي وقاؿ
  .(ٖ)شهوتو وغضبو"

"الغضب ٰبمل صاحبو على أف يقوؿ غّب ا٢بق،  :وقاؿ ا٢بافظ ابن رجب 
 .(ٗ)ويفعل غّب العدؿ"

وكثّبًا ما ٰبصل منو ا٤برض الذي ال شفاء لو، أعِب: زواؿ العقل والعز وا٢برمة، 
 وحصوؿ الندامة وا٣بسراف.

ا: اإلصغاء إٔب شياطْب اإلنس ٩بن ٰبرض على القتل ومن مسببات ىذا الفعل أيضً 
 بعد العفو والصلح. 

 :االحَباز عن خطوات الشيطاف – ٖ
من اتّْباع خطوات الشَّيطاف، وبْبَّ أنو عدوّّ مبْب، يقوُد إٔب  اهلل حذَّرنا وقد 

ةِن إ٩ٍِّ حمس :ا٥ببلؾ والشرّْ ا٤بستطّب، فقاؿ  َُ ًْ َٮاِت النٍّ ُُ ٮا ُػ ُٕ  دَتٍّجِ
َْ ُؽوٌّ ٦ُجِْيٌ َو َٔ  ىجس٫ُ ٣َُس٥ْ 

َٮاِت حمس وقاؿ: ،[ٛٙٔ]البقرة: ُُ ْٓ ُػ ةِن َو٨ْ٦َ يَتٍّجِ َُ ًْ َٮاِت النٍّ ُُ ٮا ُػ ُٕ  دَتٍّجِ
َْ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

ْعَنةءِ َوال٧ُْ٪١َْؿِ  َٛ ُمُؿ ثِة٣ْ
ْ
ةِن َٚإ٫ٍُّ٩ِ يَأ َُ ًْ  [. ٕٔ:]النور ىجسالنٍّ

  

                                                

 [.ٙٔٔٙيح البخاري ]صه (ٔ)
 (.ٖٙٔ/ٙٔشرح النووي على صهيح مسلم ) (ٕ)
ير (، فيض القدٖٚٛٔ/ٛ(، مرقاة ا٤بفاتيح )ٗٙٔ/ٕٕ(، عمدة القاري )ٕٓ٘/ٓٔفتح الباري، البن حجر ) (ٖ)

(ٔ/ٕٔ٘.) 
 (.ٙٙٔ/٦ٔبموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب ا٢بنبلي ) (ٗ)
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الربانيْب؛ ٦بالسة العلماء و  ،وأحكامو اهلل  ومعرفة حدود ،التفقو ُب الدين - ٗ
 فإف األخذ عنهم يورث استقامة ُب الفكر والسلوؾ.

 النظر إٔب مآالت  ىذا الفعل وعاقبتو ُب الدنيا  واآلخرة. – ٘
أف ٲبلك اإلنساف نفسو عند الغضب، وٯبتنب أسبابو، وأف يكوف على بصّبة  - ٙ

 بعواقبو.   
 التأ٘بّْ وعدـ العجلة: - ٚ

موف على أمر إال ويتصف بو العقبلُء ا٤بوفَّقوف، فبل يقد ،واألناة ُخُلٌق ٰببو اهلل 
والعجلة ٛبنع من التثبت، والنظر ُب العواقب، وتوجب وضع الشيء ُب ، بعد دراسة وٙبقق

 غّب ٧بلو، و٘بلب الشرور. 
نكرة فيقاؿ من أنواع القتل احملرمة وا٤ب االعتداء بالقتل بعد العفو أو الصلحوحيث إف 

 والعبلج. من آفات القتلُب أسباب الوقاية منو ما قيل ُب أسباب الوقاية من 
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 اضدابع  اضـطـبحث                                         
 ذرب اضخطر                                               

 
 

 أواًل: تعريف المسكر:
ا، ا٤بسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر، إذا جعل صاحبو سكرانً 

 .والسُّْكر: ىو اختبلط العقل
، (ٔ)"الَسْكراف: خبلُؼ الصاحي، وا١بمع َسْكرى َوَسكارى" :قاؿ ا١بوىري 

 َسْكرانَة. :غٌة ُب بِب أسدوا٤برأة َسْكرى. ول وُسكارى.
٧بـر بالكتاب ، وىو (ٕ)مادة كاف وا٣بمر: كل ما خامر العقل، أي: غطاه من أيّْ 

 .والسنة واإلٝباع
                                                

(، ا٤ببدع ُب شرح ٔٗ٘ -ٓٗ٘/ٕ(، وانظر: ا٤بلخو الفقهي )ٚٛٙ/ٕ( الصهاح، للجوىري، مادة: )سكر( )ٔ)
 -ٚٓٗ/ٕ(، أضواء البياف )ٕٓٔ/ٙ(، مطالب أوٕب النهى )ٙٔٔ/ٙ(، كشاؼ القناع )٘ٔٗ/ٚا٤بقنع )

ٜٗٓ.) 
اء ُب تعريف ا٣بمر بناء على اختبلفهم ُب حقيقتها ُب اللغة وإطبلؽ الشرع. فذىب أىل ا٤بدينة، اختلف الفقه (ٕ)

وسائر ا٢بجازيْب، وأىل ا٢بديث كلهم، وا٢بنابلة، وبعض الشافعية إٔب أف ا٣بمر تطلق على ما يسكر قليلو 
أكثر الشافعية، وأبو يوسف  أو كثّبه، سواء اٚبذ من العنب أو التمر أو ا٢بنطة أو الشعّب أو غّبىا. وذىب

من ا٢بنفية، وبعض ا٤بالكية إٔب أف ا٣بمر ىي ا٤بسكر من عصّب العنب إذا اشتد، سواء   و٧بمد
وبعض الشافعية إٔب أف   وذىب أبو حنيفة . أقذؼ بالزبد أـ ال، وىو األظهر عند الشرنببلٕب

. وقيده أبو حنيفة وحده بأف يقذؼ ا٣بمر ىي عصّب العنب إذا اشتد ]قوي تأثّبه ٕبيث يصّب مسكرًا[
بالزبد ]رمى بالرغوة[ بعد اشتداده. واشَبط ا٢بنفية ُب عصّب العنب كونو نيًئا. وا٤بسألة مبسوطة ُب مظاهنا. 

 (.ٖٔ-ٕٔ/٘انظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )
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 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   : عن ابن عمرا٢بديث وقد جاء ُب
 . (ٔ)((ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمر، وُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراـ))

ُكلُّ َشَراٍب )): قاؿ يب نال عن عائشة  وُب )الصهيهْب( عن
ـٌ   .(ٕ)((َأْسَكَر فَػُهَو َحَرا

 على منرب النيب  قاؿ: ٠بعت عمر   عن ابن عمرو 
أما بعد، أيها الناس إنو نزؿ تحريم الخمر، وىي من خمسة من: العنب ))يقوؿ: 

 .(ٖ)((والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل
قاؿ  :قاؿ  جابر :بن حباف من حديثاوصههو  ،عند أيب داود والنسائي"و 

عمرو  :وللنسائي من حديث ((ما َأْسَكَر َكِثيُرُه فَػَقِليُلُو َحَراـ)) :رسوؿ اهلل 
  .(ٗ).."وسنده إٔب عمرو صهيح ،بن شعيب عن أبيو عن جده مثلو

هنى رسوؿ اهلل  :فقاؿ  سألت أََنًسا :ا٤بختار بن فُػْلُفل يقوؿوعن 
  َصدقت ا٤بسكر  :فقلت لو :قاؿ ،كل مسكر حراـ  :وقاؿ ،فَّتعن اْلُمز

وىذا سند  ،((ما َأْسَكَر َكِثيُرُه فَػَقِليُلُو َحَراـ)) :فقاؿ ،فالشربة والشربتاف على الطعاـ ،حراـ
 .(٘)صهيح على شرط مسلم

  

                                                

 [.ٖٕٓٓ( صهيح مسلم ]ٔ)
 [.ٕٔٓٓ[، مسلم ]ٙٛ٘٘، ٘ٛ٘٘، ٕٕٗ( صهيح البخاري ]ٕ)
 [.ٕٖٖٓ[، مسلم ]ٛٛ٘٘، ٔٛ٘٘، ٜٔٙٗالبخاري ] ( صهيحٖ)
 (.ٖٗ/ٓٔفتح الباري، البن حجر ) (ٗ)
 (.٘ٗ-ٗٗ/ٓٔ( ا٤بصدر السابق )٘)
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 :آفات الخمر وبياف أنو من الذنوب المتوعد عليها بالنار: اثانيً 
تفتُك ٔبسِد األمة، وهتدُد حضارهتا الٍب ظيمة عإف ا٣بمر من اآلفات ال

تفتُح أوسع أبواب الشَّر، وتقود إٔب  ؛ فهيباالضمهبلؿ، وقيمها بالزواؿ، وثرواهتا بالتلف
جرائَم كبّبة، وآثاـٍ خطّبة، فتهدـ سياج األخبلؽ، وتفسد الدين، وهتلك األبداف، وتضيع 

اإلنساف األمل والطموح، وتعيق عن  األمواؿ، وتدمر العقوؿ، وتؤذف با٥ببلؾ، وتقتل ُب
التوبة وا٥بداية والتَّبصر. فما حلَّت ُب ٦بتمع إال وانتشرت فيو الرذيلة، وانعدمت الفضيلة 

، ومن يروج ٥با.  عند من يتعاطى ىذه السمـو
وال ٱبفى أف ا٤بسكرات تتفاوت من حيث األثر، فأعظمها خطرًا: ا٤بخدرات؛ ٤با 

كاملة سيطرًة   عليوفهي تسيطر  ؾ من األثر على متعاطيها،و٤با تَب تورث من اإلدماف، 
، وإٔب االهنيار النفسي والبد٘ب والعقلي، فبل ىدؼ بعد ذلك وال تؤدي إٔب غياب الوعي

غاية ُب ا٢بياة سوى الظفر ّٔذه السمـو مهما كاف السبيل إٔب ذلك، ومهما كاف الثمن، 
 فأي خطر فوؽ ىذا؟!
ُمبيػًّْنا ٝبلًة من أضرارىا  بكافة أنواعها كراتباجتناب ا٤بس وقد أمر اهلل 

وأخطارىا، وُمَنبػًّْها إٔب أف تزيْب ُشرّٔا واإلغراء ّٔا من عمل الشيطاف؛ لُيوقع بو العدواف 
يَة حمس :وعن الصبلة، فقاؿ  ،والبغضاء بْب ا٤بسلمْب، ويصدَّىم عن ذكر اهلل 

ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا إِج٧ٍَّة اْْل٧َُْؿ َوا َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
ةِن َٚةْصذَجِجُٮهُ خ َُ ًْ ُم رِْصٌف ٨ْ٦ِ َخ٢ِ٧َ النٍّ َْ ْز

َ َْ ٩َْىةُب َوا
َ َْ ل٧َْحِْْسُ َوا

٤ُِعٮَن  ْٛ ٤ٍُّس٥ْ ُت َٕ ةءَ ِِف اْْل٧َْؿِ  :٣8َ ٌَ ْ٘ َؽاَوةَ َواْْلَ َٕ َٓ ثَحَْ٪ُس٥ُ ا٣ْ ِ ْن يُٝٮ
َ
ةُن أ َُ ًْ إِج٧ٍَّة يُؿِيُؽ النٍّ

 ِ ُز٥ْ َخ٨ْ ذ٠ِْؿِ اَّللٍّ جُْذ٥ْ ٦ُ٪َْذُ٭ٮَن َوال٧َْحِْْسِ َويَُىؽٍّ
َ
ِ َذَ٭٢ْ خ ة َٓ ٨ِ الىٍّ َٔ  [.ٜٔ -ٜٓ]ا٤بائدة: ىجس;8 َو

 ؛ للتدليل على خطرىا، وسوء مآؿ صاحبها.بعظائم أفعاؿ ا١باىلية وكبائرىا وقد قرهنا
أنَّو أحلَّ الطيبات وحرَّـ ا٣ببائث، وجعل ذلك من مقاصد  وقد بْبَّ ا٢بقُّ 

ِي٨َ يَ حمس : فقاؿ بعثة الرسل  ِي َُيُِؽو٫َُ٩ اَّلٍّ ٍّ اَّلٍّ ّّمِ
ُ َْ ُٕٮَن الؿٍُّقٮَل انلٍَِّبٍّ ا تٍّجِ

 َ ٨ِ ال٧ُْ٪١َْؿِ َويُِع٢َّ ل َٔ ُْٕؿوِف َويَ٪َْ٭ة٥ْ٬ُ  ُمؿ٥ْ٬ُُ ثِةل٧َْ
ْ
َْن٢ًِِ يَأ ِ

ِْ ِ َوا ُ٭٥ُ ١ْ٦َُذٮبًة ِٔ٪َْؽ٥ْ٬ُ ِِف اَلٍّْٮَراة
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٤ًَِْ٭٥ُ اْْلَجَةنَِر  َٔ ًَِّجةِت َويَُعّؿُِم  ٍُّ   ،وا٣ببائُث تتفاوت، وا٣بمر أـ ا٣ببائث[. ٚ٘ٔ]األعراؼ: ىجسا٣
الخمر أـ الخبائث، ومن شربها لم يقبل اهلل منو صالة أربعين كما جاء ُب ا٢بديث: ))

 . (ٔ)((يوًما، فإف مات وىي في بطنو مات ميتة جاىلية
اجتنبوا ا٣بمر؛ فإهنا أـ ا٣ببائث، إنو كاف رجل ٩بن )): أنو قاؿ وعن عثماف 
، فَػَعِلَقْتُو امرأة َغوِيٌَّة، فأرسلت إليو جاريتها، فقالت لو: إنا ندعوؾ خبل قبلكم تعبد

للشهادة، فانطلق مع جاريتها َفَطِفَقْت كلما دخل بابًا أغلقتو دونو، حٌب أفضى إٔب امرأة 
، فقالت: إ٘ب واهلل ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك (ٕ)وِضيَئٍة عندىا ُغبلـٌ وبَاِطَيُة َٟبْرٍ 

، أو تشرَب من ىذه ا٣بمرة كأًسا، أو تقتَل ىذا الغبلـ، قاؿ: فاسقيِب من ىذا لتقَع عَ  َليَّ
حٌب وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا  (ٖ)ا٣بمر كأًسا، فسقتو كأًسا، قاؿ: زيدو٘ب فلم يَِرـْ 

 ا٣بمر، فإهنا واهلل ال ٯبتمع اإلٲباف، وإدماف ا٣بمر إالَّ ليوشك أف ٱُبرَج أحُدٮُبا
 .(ٗ)((صاحَبوُ 

                                                

[ ا١بملة األؤب منو. قاؿ ٚ٘[، والقضاعي ]ٓٔٙٗ[، والدارقطِب ]ٖٚٙٙ( أخرجو الطربا٘ب ُب )األوسط( ]ٔ)
ه الذىيب ُب )الضعفاء( وقاؿ: ٨بتلف (: "فيو ا٢بكم بن عبد الرٞبن البجلي أوردٛٓ٘/ٖ)  ا٤بناوي

 (: "رواه القضاعي بسند حسن". ٜٖٗ/ٔ)  فيو". قاؿ العجلو٘ب
)الباطية(: إناء، قيل: ىو معرَّب. وىو )الناجود( كما ُب )الصهاح(، وأنشد: )قرَّبُوا عوًدا وباطية***فبذا  (ٕ)

ؤل من الشراب وتوضع بْب الشرب : الباطية من الزجاج عظيمة ٛب أدركُت حاَجِتْيو(. وقاؿ األزىري
(، ٗٚٔ/ٖٚ(، تاج العروس )ٕٕٔٛ/ٙيغرفوف منها ويشربوف. انظر: الصهاح، للجوىري، مادة: )بطا( )

 (.ٕٛ/ٗٔهتذيب اللغة، لؤلزىري )
 ، أي: ٓب يربح.-بفتح أولو وكسر الراء- (ٖ)
يهقي ُب )السنن( [، والبٖٛٗ٘[، وابن حباف ]ٙٙٙ٘[، والنسائي ]ٓٙٓٚٔ( أخرجو عبد الرزاؽ ]ٗ)

[. قاؿ ا٤بتقي ا٥بندي ُب )كنز العماؿ( ٖٔٚ[، والضياء ]ٜٛٔ٘[، وُب )شعب اإلٲباف( ]ٜٖٖٚٔ]
[: أخرجو: "عبد الرزاؽ، والنسائي، ورستو ُب )اإلٲباف(، وابن حباف، ورواه ابن أىب الدنيا ُب )ذـ ٜٖٙٙٔ]

ى(، وُب )شعب اإلٲباف(، والضياء مرفوًعا، ا٤بسكر(، وابن أيب عاصم، وابن حباف، والبيهقي ُب )السنن الكرب 
 =وقاؿ الضياء: سئل الدارقطِب عنو فقاؿ: أسنده عمر بن سعيد عن الزىري، ووقفو يونس ومعمر وشعيب
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وإذا تقرَّر أفَّ ا٣ببائث تتفاوت، وأف ا٣بمر أـ ا٣ببائث، فبل شك أف أعظم 
 ا٤بسكرات خطرًا: )ا٤بخدرات(. 

"وا٢بِشيَشة ٪بسة ُب األَصحّْ، وىي حراـ  : قاؿ ابن تيميةفقد ا٢بشيشة أما 
من بعض الوجوه َسِكَر منها أو ٓب َيْسَكْر، واْلُمْسِكُر منها حراـ باتػَّْفاؽ ا٤بسلمْب، وضرُرَىا 

 .(ٔ)أعظُم من ضرر ا٣بمر"
من أعظم ما يفتك اليـو بشباب ا٤بسلمْب، وىي  وىذه ا٢بشيشة وسائر ا٤بخدرات

؛ ليفتكوا با٤بسلمْب، ضدنا، ويروجها ا٤بفسدوف ُب األرضأعظم سبلح يصدره األعداء 
د عدواف وص ،وا١بهاد لدينهم ،ويفسدوا شبأّم، ويعطلوىم عن اال٘باه للعمل ّٓتمعاهتم

ا٤بعتدين على شعؤّم وببلدىم، حٌب أصبح كثّب من شباب ا٤بسلمْب ٨بدرين، عالة على 
درات وا٤بسكرات ٦بتمعهم، أو يعيشوف رىن السجوف، كل ذلك من آثار رواج تلك ا٤بخ

  .(ٕ)-وال قوة إال باهلل العلي العظيم فبل حوؿ- ُب ببلد ا٤بسلمْب
، وىي جالبة ألنواع من الشر ُب ا٢باؿ عن ا٢بق من ا٤بضبلت -عموًما-وا٣بمر 

 وا٤بآؿ. 
 شارب ا٣بمر بالعذاب بالنار ُب اآلخرة كما جاء ُب ا٢بديث: وقد توعد اهلل 

ـَ من َجْيَشاَف، َوَجْيَشاُف من اليمن، فسأؿ النَّيبَّ   عن جابرٍ  أفَّ رُجبًل َقِد
 ،فقاؿ النَّيبُّ  عن شراٍب يشربونو بأرضِهم من الذُّرَة، يقاؿ لو: اْلِمْزُر
 :((؟َأَو ُمْسِكٌر ىو))،  قاؿ: نعم، قاؿ رسوؿ اهلل: (( ُّكل

                                                                                                                                   

ُب )شعب اإلٲباف(: ا٤بوقوؼ ىو   وغّبىم عن الزىري، وا٤بوقوؼ ىو الصواب. وقاؿ البيهقي=
 : واىيات(، وصهح الوقف"اىػػ. وقاؿ اإلماـ الزيلعي)ال ا٤برفوع ُب  احملفوظ. وأورد ابن ا١بوزي

 (.ٜٕٚ/ٗوىو أصح" نصب الراية ) ،"وىذا ا٢بديث رواه البيهقي ُب )سننو( موقوفًا على عثماف 
 (.ٜٕ٘/٘( الفتاوى الكربى، البن تيمية )ٔ)
 (.ٕٗ٘ -ٔٗ٘/ ٕانظر: ا٤بلخو الفقهي، للشيخ صاّب الفوزاف ) (ٕ)
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ـٌ، إفَّ على اهلل  َعْهًدا لمن يشرُب الُمْسِكَر أف َيْسِقَيُو من ِطيَنة  ُمْسِكٍر َحَرا
ارَُة ُعصَ ))أو  ،((َعَرُؽ َأْىل النَّارِ ))قالوا: يا رسوؿ اهلل، وما طينُة ا٣بباؿ؟ قاؿ:  ،((اْلَخَباؿ

 .(ٔ)((َأْىل النَّار
ـ والصَّديد :((ُعَصارَُة أىل النَّار))و ُب  ((الخباؿ))و. ما يسيل عنهم من الدَّ
 .(ٕ)ويكوف ُب األفعاؿ واألبداف والعقوؿ ،الفسادُ  :األصل

ر، عن عن عبد اهلل بن يساما جاء ُب ا٢بديث  :ومن الوعيد الشديد الوارد فيها
ثالثة ال ينظر )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   سآب بن عبد اهلل، عن أبيو

وثالثة ال  .اهلل عز وجل إليهم يـو القيامة: العاؽُّ لوالديو، والمرأُة اْلُمتَػَرجَّْلة، والدَّيُّوث
 .(ٖ)((يدخلوف الجنَّة: العاؽُّ لوالديو، والمدِمُن على الخمر، والمنَّاُف بما أعطى

عن أيب  :كما جاء ُب ا٢بديث  ،ٲبافإال ناقُو اإل وال يشرُب ا٣بمَر حْب يشربُ 
ال يزني الزاني حين يزني وىو مؤمن، وال )) :قاؿ: قاؿ النيب  ،ىريرة 

 .(ٗ)((مؤمن، وال يسرؽ حين يسرؽ وىو مؤمن ويشرب الخمر حين يشرب وى
فالقوؿ  ،ىذا ا٢بديث ٩با اختلف العلماء ُب معناه" :قاؿ اإلماـ النووي 

وىذا من  ،ال يفعل ىذه ا٤بعاصي وىو كامل اإلٲباف :أف معناهالصهيح الذي قالو احملققوف 
وال  ،ال علم إال ما نفع :كما يقاؿ  ،األلفاظ الٍب تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كمالو

 ٢بديث أيب ذر  ؛وإ٭با تأولناه على ما ذكرناه .وال عيش إال عيش اآلخرة ،ماؿ إال اإلبل

                                                

 [.ٕٕٓٓ( صهيح مسلم ]ٔ)
 (.ٖٔٓ/ٛحاشية السيوطي على سنن النسائي ) (ٕ)
[، ٓٓٗٔ[، والرويا٘ب ]ٙ٘٘٘[، وأبو يعلى ]ٕٕٙ٘[، والنسائي ]ٓ٘ٓٙ[، والبزار ]ٓٛٔٙأخرجو أٞبد ] (ٖ)

[، وقاؿ: "صهيح اإلسناد". ٕٗٗ[، وا٢باكم ]ٖٕٗٗ[، و)األوسط( ]ٖٓٛٔٔوالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]
 (: "رواه البزار بإسنادين ورجا٥بما ثقات".ٛٗٔ/ٛ)  ووافقو الذىيب. قاؿ ا٥بيثمي

 [.ٚ٘[، ومسلم ]ٕٚٚٙ، ٛٚ٘٘، ٕ٘ٚٗ( أخرجو البخاري ]ٗ)
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 وحديث  ،(ٔ)((ل الجنة وإف زنى وإف سرؽال إلو إال اهلل دخ)) :وغّبه من قاؿ
 ،على أف ال يسرقوا الصهيح ا٤بشهور أهنم بايعوه   عبادة بن الصامت

فمن وفى منكم فأجره على )) :٥بم  :ٍب قاؿ .إٔب آخره..وال يعصوا ،وال يزنوا
ومن فعل ولم يعاقب فهو  ،ا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارتوومن فعل شيئً  ،اهلل

 فهذاف ا٢بديثاف مع نظائرٮبا ُب ،(ٕ)(( تعالى إف شاء عفا عنو وإف شاء عذبوإلى اهلل
َٟ ل٨ْ٧َِ حمس :مع قولو اهلل  (الصهيح) ِ ُِْ٘ٛؿ ٦َة ُدوَن َذل ْن شَُْرََك ث٫ِِ َويَ

َ
ُِْ٘ٛؿ أ َْ َح  َ إِنٍّ اَّللٍّ

من  مع إٝباع أىل ا٢بق على أف الزا٘ب والسارؽ والقاتل وغّبىم ،[ٛٗ]النساء: ىجسشََنةءُ 
اإلٲباف إف تابوا  ابل ىم مؤمنوف ناقصو  ،أصهاب الكبائر غّب الشرؾ ال يكفروف بذلك

عفا  شاء اهلل  فإف ،ين على الكبائر كانوا ُب ا٤بشيئةوإف ماتوا مصرّْ  ،سقطت عقوبتهم
 .(ٖ)وإف شاء عذّٔم ٍب أدخلهم ا١بنة" ،اًل عنهم وأدخلهم ا١بنة أوَّ 

 :((وىو مؤمنقولو: )) أنو يريد من تمهيد(ُب )ال  و٫بوه قوؿ ابن عبد الرب
بدليل اإلٝباع على  ،عن فاعل ذلكوٓب يرد بو نفي ٝبيع اإلٲباف  ،مستكمل اإلٲباف"

وانتهلوا دعوة اإلسبلـ من قرابتهم  ،توريث الزا٘ب والسارؽ وشارب ا٣بمر إذا صلوا للقبلة
إٝباعهم على أف الكافر وُب إٝباعهم على ذلك مع  .ا٤بؤمنْب الذين آمنوا بتلك األحواؿ

إف مرتكب الذنوب ناقو اإلٲباف بفعلو  :ال يرث ا٤بسلم أوضح الدالئل على صهة قولنا

                                                

[. وُب لفظ: ))من مات من أمٍب ال يشرؾ باهلل شيًئا دخل ا١بنة((، ٜٗ[، مسلم ]ٕٚٛ٘صهيح البخاري ] (ٔ)
 قلت: وإف زٗب وإف سرؽ؟ قاؿ: ))وإف زٗب وإف سرؽ(( وىو ُب )الصهيهْب(.   

[، ومسلم ٛٙٗٚ، ٖٕٔٚ، ٔٓٛٙ، ٗٛٚٙ، ٜٗٛٗ، ٕٜٖٛ، ٛٔأخرجو البخاري ]حديث عبادة  (ٕ)
 : ثبت على العهد.()وَب()[. وٜٓٚٔ]

(، ٕٚ/ٖٔ(، عمدة القاري )ٓٙ/ٕٔ(، وانظر: فتح الباري )ٕٗ -ٔٗ/ٕشرح النووي على صهيح مسلم ) (ٖ)
 (.ٕٓٙ/ٚطرح التثريب )
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ُب  وقد جعل اهلل  .وليس بكافر كما زعمت ا٣بوارج ُب تكفّبىم ا٤بذنبْب ،ذلك
 .(ٔ)ا جعلها كفارة وتطهّبًا"ارتكاب الكبائر حدودً 
أنو   عن جابِر بِن عبد اهلل :جاء ُب ا٢بديثكما  ،ا٣بمر بيعَ وقد حرَّـَ الشَّارُع 

ـَ بيع الخمر)): قاؿ ـَ إف اهلل ورسولو ((. وُب لفظ: ))إف اهلل ورسولو َحرَّ بيع الخمر، َحرَّ
 .(ٕ)((والخنزير واألصناـ الَمْيَتةِ و 

، الرّْبَالما نزلت اآليات من آخر سورة البقرة في ))قالت:   عن عائشةو 
ـَ ثم  ،الناس على  قرأىا رسوؿ اهلل  .(ٖ)((في الخمر التجارةَ َحرَّ

 أما الذي يبيع ا٣بمر وىو مستهل لشرّٔا وبيعها فهو كافر ٦باىر ٗبعصيتو وكفره.
أفَّ من أشراط الساعة: قلََّة العلم، وكثرَة ا١بهل، وكثرَة  وأخرب النيب 

، بل ب ا٣بمرشار عاقبة  سوء التَّهذير من ُبشرب ا٣بمر، فبل يكَبُث الشَّارب ٗبا جاء 
  عن أنس بن مالك :كما جاء ُب ا٢بديث  ،رٗبا جاىر بذلك ُب جرأة ووقاحة

 يَػْثُبتَ و  ،العلمُ يُػْرَفَع إف من أشراط الساعة: أف )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
قاؿ:  عن أنس وُب رواية:  .(ٗ)((الخمر، وَيْظَهَر الزّْنَا ، وُيْشَربَ لجهلُ ا

ال ٰبدثكم بو أحد غّبي: ٠بعت  اهلل  ألحدثنكم حديثا ٠بعتو من رسوؿ
أف يرفع العلم، ويكثر الجهل،  :إف من أشراط الساعة))يقوؿ:  رسوؿ اهلل 

يكوف ِلَخْمِسيَن  الرجاؿ، ويكثر النساء حتى يَِقلَّ ويكثر الزنا، ويكثر شرب الخمر، و 
 .(٘)((اْمَرَأًة الَقيُّْم الواحد

                                                

 (.ٕٗٗ-ٖٕٗ/ ٜواألسانيد )لتمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب ا (ٔ)
 [.ٔٛ٘ٔ[، ومسلم ]ٜٕٙٗ، ٖٕٕٙ( أخرجو البخاري ]ٕ)
 [.ٓٛ٘ٔ[، ومسلم ]ٖٗ٘ٗ، ٕٗ٘ٗ، ٔٗ٘ٗ، ٓٗ٘ٗ، ٕٕٕٙ،  ٕٗٛٓ( أخرجو البخاري ]ٖ)
 [.ٕٔٚٙ( ]ٛ[، ومسلم )ٓٛ( أخرجو البخاري ]ٗ)
 [.ٕٔٚٙ( ]ٜ[، ومسلم )ٛٓٛٙ، ٚٚ٘٘، ٖٕٔ٘(أخرجو البخاري ]٘)
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 م، وأف ال يغَبَّ ا٤بسلم وطالب ا٥بدايةوذلك يوجُب ا٢بذَر من ىذا الذَّنب العظي
، وا٤بنغمسْب ُب أوحاؿ ا٤بعاصي  والتوفيق  .بكثرة ا٤بفسدين والضَّالْب عن ا٢بقّْ

 
 :والعالج : الوقاية من ىذا الداءالثً ثا

اء العضاؿ خٌّب من العبلج، وتكوف ببناء األجياؿ بناًء سليًما  والوقاية من ىذا الدَّ
واألخبلؽ الفاضلة، وال يكوف البناء سليًما إالَّ بالرجوع إٔب العقيدة  يغرس ُب النَّاشئة القيمَ 

لطلب ا٥بداية والعافية، واالستعانة بو، ٍب األخذ  ؛الصهيهة، واللجوء إٔب اهلل 
بأسباب السبلمة من النأي عن مواطن الفتنة، وقرناء السوء، واغتناـ األوقات، وملئها 

عقب أوكار اإلجراـ، وإنزاؿ العقاب بُصنَّاع الفساد، و٘بار بالعلم النافع، والعمل الصاّب، وت
 .  األرواح، وا٤بروجْب ٥بذه السمـو

ومن وسائل الوقاية من ىذا الداء: اإلسهاـ ُب ٞببلت توعية تبْب خطر ىذه 
، وتوضح آثارىا.   السمـو

أما عبلج ا٤بريض ا٤بصاب ّٔذا الداء فبل يقتصر فيو على ا١بانب ا١بسدي فهسب، 
 بدَّ من العبلج النفسي، والبهث عن الدوافع وا٤بسببات، وإعادة تأىيل ا٤بريض حٌب بل ال

 يكوف ذا نفع ُب ٦بتمعو.
 
 

  



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

154 

 

  



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

155 

 

 
                                            

 اضثاطناضـطـبحث                                            
 اضِصْبر                                                   

 
 

 ار:الكبر من الذنوب المتوعد عليها بالنَّ أواًل: 
من أسباب اإلعراض عن ا٢بق، وىو من الذنوب ا٤بتوعد عليها بالنار.  (ٔ)إف الكرب

وا َخ٪َْ٭ة حمس : جاء ُب ذلك آيات كثّبة، فمنها قولو ثُٮا ثِآيَةدَِ٪ة َواْقَذ١ََْبُ ِي٨َ ٠َؾٍّ َواَّلٍّ
ْوَعةُب 

َ
َٟ أ ِ و٣َه

ُ
ونَ  أ  [.ٖٙ]األعراؼ: ىجسانلٍّةرِ ٥ْ٬ُ ذًَِ٭ة َػةَِلُ

٧َةءِ حمس: وقاؿ  ثَْٮاُب الكٍّ
َ
ذٍُّط لَُ٭٥ْ خ َٛ َْ ُت وا َخ٪َْ٭ة  ثُٮا ثِآيَةدَِ٪ة َواْقَذ١ََْبُ ِي٨َ ٠َؾٍّ إِنٍّ اَّلٍّ

 ْ َٟ ََنْـِي ال ِ ًَةِط َوَكَؾل َْ يَْؽُػ٤ُٮَن اْْلَ٪ٍَّح َظِتٍّ ي٤ََِش اْْل٢ُ٧ََ ِِف َق٥ِّ اْْلِ لَُ٭٥ْ ٨ِْ٦  :٧ُ3ْضؿ٦َِِْي َو
ةل٧َِِْي  ٍّْ َٟ ََنْـِي ا٣ ِ َٮاٍش َوَكَؾل َٗ  [.ٔٗ-ٓٗ]األعراؼ: ىجس;3َصَ٭٪٥ٍَّ مَِ٭ةٌد َو٨ْ٦ِ َٚٮِِْٝ٭٥ْ 

ِ ٤ُُٝٮبُُ٭٥ْ ٦ُ٪١َِْؿةٌ و٥ْ٬َُ حمس :وقاؿ  ِػَؿة ٌْ َْ يُْؤ٦ُِ٪ٮَن ثِة ِي٨َ  إِلَُ٭ُس٥ْ إََِلٌ َواِظٌؽ َٚةَّلٍّ
وَن  َْ ُُيِتَّ ال٧ُْْكَذ١َِْبِي٨َ َْ صَ  Fُمْكذ١ََِْبُ ٤ُِْٕ٪ٮَن إ٫ٍُّ٩ِ  وَن َو٦َة ُح ٥َُ٤ْٕ ٦َة شُِْسَّ َ َح نٍّ اَّللٍّ

َ
 Gَؿَم أ

٣َِْي  وٍّ
َ َْ َِرُي ا َقة

َ
َل َربَُّس٥ْ َٝةلُٮا أ ـَ ْ٩

َ
ًَة٦َحِ  Hِإَوذَا ر٢ًَِ لَُ٭٥ْ ٦َةذَا خ ْوَزار٥ْ٬َُ ََكِم٤ًَح يَٮَْم ا٣ِْٞ

َ
ِِلَْع٤٧ُِٮا أ

ْوزَ 
َ
َْ َقةَء ٦َة يَـُِروَن َو٨ْ٦ِ أ ٤ٍِْٔم خَ رْيِ  َ٘ ِ ٤َّٮَجُ٭٥ْ ث ٌِ ِي٨َ يُ  [.ٕ٘-ٕٕ]النهل: ىجسIارِ اَّلٍّ

ْو ٩ََؿى َربٍَّ٪ة حمس :وقاؿ 
َ
ن١َُِح أ َٓ ٤ًََْ٪ة ال٧َْ َٔ ٩ْـَِل 

ُ
َْ خ ةء٩ََة لَْٮ َٞ ِ َْ يَؿُْصٮَن ٣ ِي٨َ  َوَٝةَل اَّلٍّ

ِكِ٭٥ْ وََخذَْٮا ُخذُ  ُٛ جْ
َ
وا ِِف خ ِؽ اْقَذ١ََْبُ َٞ ا ٠َجرًِيا ٣َ ى يَٮ٦َْهٍِؾ  Eٮًّ َْ بَُْرَ ن١ََِح  َٓ يَٮَْم يََؿْوَن ال٧َْ

                                                

رب، وبياف أقسامو وآفاتو ُب كتاب )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم ( ينظر تعريف الكٔ)
 دٮباف. 
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ٮلُٮَن ِظْضًؿا َُمُْضٮًرا  ُٞ ٤ََْٕ٪ةهُ ٬ََجةءً ٦َ٪ْسُٮًرا  Fل٧ُْ٤ِْضؿ٦َِِْي َويَ ٤٧ُِٮا ٨ْ٦ِ َخ٢ٍ٧َ ََٚض َٔ َوَِٝؽ٦َْ٪ة إَِِل ٦َة 
G  َا و ؿًّ َٞ ْوَعةُب اْْلَ٪ٍّحِ يَٮ٦َْهٍِؾ َػرْيٌ ُمْكَذ

َ
ًٓ أ ْظَك٨ُ ٦ًَِٞ

َ
 [.ٕٗ-ٕٔ]الفرقاف: ىجسHأ

ِي٨َ حمس :وقاؿ  ٥َ َػةَِلِي٨َ ذًَِ٭ة ٤ََٚجِئَْف ٦َسَْٮى ال٧َُْذ١ََّبِ ثَْٮاَب َصَ٭٪ٍّ
َ
 ىجسَٚةْدُػ٤ُٮا خ

 [.ٜٕ]النهل:
ِي٨َ حمس :وقاؿ  ثَْٮاَب َصَ٭٪٥ٍَّ َػةَِلِي٨َ ذًَِ٭ة َٚجِئَْف ٦َسَْٮى ال٧َُْذ١ََّبِ

َ
 ىجسر٢ًَِ اْدُػ٤ُٮا خ

 [.ٕٚ]الزمر:
وا إ٩ٍِّة ٠ُ٪ٍّة ٣َُس٥ْ حمس :وقاؿ  ِي٨َ اْقَذ١ََْبُ ةءُ لَِّلٍّ َٛ َٕ ٌَّ ٮُل ال ُٞ ًَ ٮَن ِِف انلٍّةرِ َذ ِإَوذْ َحذََعةصَّ

ْ٘٪ُٮَن َخ٪ٍّة ٩َِىًجًة ٨َ٦ِ انلٍّةرِ  جْذ٥ُْ ٦ُ
َ
ة َذَ٭٢ْ خ ًٕ َ َْٝؽ  3Aَتَج وا إ٩ٍِّة ُُكٌّ ذًَِ٭ة إِنٍّ اَّللٍّ ِي٨َ اْقَذ١ََْبُ َٝةَل اَّلٍّ

 [.ٛٗ-ٚٗ]غافر: ىجس3B َبْْيَ ا٣ِْٕجَةدِ َظَس٥َ 
٥َ َداِػؿِي٨َ حمس :وقاؿ  ًَْؽُػ٤ُٮَن َصَ٭٪ٍّ َِٔجةَدِِت َق وَن َخ٨ْ  ِي٨َ شَْكَذ١َِْبُ  ىجسإِنٍّ اَّلٍّ

  .[ٓٙ]غافر:
ِي٨َ حمس :وقاؿ  ٥َ َػةَِلِي٨َ ذًَِ٭ة َٚجِئَْف ٦َسَْٮى ال٧َُْذ١ََّبِ ثَْٮاَب َصَ٭٪ٍّ

َ
 ىجساْدُػ٤ُٮا خ

  .[ٙٚ]غافر:
بُٮَن حمس :وقاؿ  ؿٍّ َٞ ن١َُِح ال٧ُْ َٓ َْ ال٧َْ ِ َو ْن يَُسٮَن َخجًْؽا َّلِلٍّ

َ
َٙ ال٧َِْكًُط أ ٨َْ٣ شَْكتَ٪١ِْ

ة  ًٕ ًَْعَُر٥ْ٬ُُ إَِِل٫ِْ ََجًِ َِٔجةَدد٫ِِ َوشَْكذ١ََِْبْ ََٚك ْٙ َخ٨ْ  ٤٧ُِٮا  172َو٨ْ٦َ شَْكتَ٪١ِْ َٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َو ة اَّلٍّ ٍّ٦
َ
َٚأ

 
ُ
ًَُٮًِِّٚ٭٥ْ أ ةِْلَةِت َذ ُبُ٭٥ْ الىٍّ ّؾِ َٕ ًُ وا َذ ٮا َواْقَذ١ََْبُ ُٛ ِي٨َ اْقتَ٪١َْ ة اَّلٍّ ٍّ٦

َ
٫ِ٤ِ َوأ ٌْ ُصٮر٥ْ٬َُ َويَـِيُؽ٥ْ٬ُ ٨ْ٦ِ َٚ

َْ ٩َِىرًيا  ِ َوِِلًّة َو َْ َُيُِؽوَن لَُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ ُدوِن اَّللٍّ ِِل٧ًة َو
َ
َؾاثًة أ  [.ٖٚٔ-ٕٚٔ]النساء: ىجس173َٔ

ة: جر الثوب خيبلء كما جاء ومن مظاىر الكرب ا٤بتوعد عليها بالعذاب ُب اآلخر 
ال )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ،عن عبد اهلل بن عمر  :(الصهيح)ُب 

 .(ٔ)((يَػْنُظُر اهللُ إلى َمْن َجرَّ ثَػْوبَُو ُخَياَلءَ 

                                                

 [.ٕ٘ٛٓ[، صهيح مسلم ]ٜٔٚ٘، ٗٛٚ٘، ٖٛٚ٘، ٖ٘ٙٙ( صهيح البخاري ]ٔ)
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َلة وا٤بِخيَلة، كلُّو: الِكرْب. وقد اْخَتاؿَ  وُذو  ،وىو ذو ُخَيبلءَ  ،وا٣بَِيبلء واأَلْخَيل وا٣بَيػْ
وىو ُذو  ،يقاؿ: َخاَؿ الرجُل ٱَبُوُؿ َخْواًل واْخَتاَؿ إذا َتَكبػَّرَ  ُذو ِكرْب. :َأي ،َلةَخاٍؿ وُذو ٨بَِي

 .(ٔ)٨بَِيلة
واْلَمِخيَلة واْلَبَطر واْلِكرْب  -با٤بدّْ -ا٣بَُيبَلُء  :قاؿ العلماء" : قاؿ اإلماـ النووي

ذا إ واختاؿ اختياال خاال خاؿ الرجل :ويقاؿ .وىو حراـ ،كلها ٗبعُب واحد بخَبَوالزَّْىو والتَّ 
 ال) :ومعُب .(ٕ)صاحب كرب ي:أ ،وصاحب خاؿ ،ُمَتَكبػّْرٌ  :أي ،وىو رجل خاؿ ،َتَكبػَّرَ 

 .(ٖ)"ينظر إليو نظر رٞبة ال يرٞبو وال ي:أ (ينظر اهلل إليو
بينما رجل َيُجرُّ إزَارَُه من الُخَياَلء، ُخِسَف بو، فهو )) : قاؿو 

 .(ٗ)((ـو القيامةفي األرض إلى ي يَػَتَجْلَجلُ 
أفهش  التكرب على اهلل ف يتفاوت خطر الكرب من حيث اختبلؼ أقسامو،و 

، فإنو  وفرعوف أنواع الكرب، وال مثار لو إالَّ ا١بهل احملض والطغياف، مثل ما كاف من ٭برود
 كاف ٰبدث نفسو بأنو يقاتل رب السماء، وكما ٰبكى عن ٝباعة من ا١بهلة.

تعزز النفس وترفعها على من حيث  الرسل التكرب على ومن أقسامو: 
االنقياد لبشر مثل سائر الناس، وذلك تارة يصرؼ عن الفكر واالستبصار، فيبقى ُب ظلمة 

 .ا١بهل بكربه  فيمتنع عن االنقياد
  

                                                

 (.ٕٕٙ/ ٔٔ(، لساف العرب )ٜٔٙٔ/ٗ( انظر: الصهاح، للجوىري، مادة: )خيل( )ٔ)
ُب )شرح الَبمذي(: وكأنو مأخوذ من  "قاؿ والدي  :قي العرا أٞبد بن عبد الرحيم ( قاؿٕ)

)التخيل(، أي: الظن، وىو أف ٱبيل لو أنو بصفة عظيمة بلباسو لذلك اللباس، أو لغّب ذلك. انتهى. وىو 
التثريب ُب  ذكر ذلك ُب )احملكم(". طرح -بكسر ا٣باء-٧بتمل. ويقاؿ: للكرب أيًضا: خيل وأخيل وخيلة 

 ، وقد أكملو ابنو أٞبد.زين الدين عبد الرحيم العراقي، و)طرح الَبثيب( للهافظ (ٔٚٔ/ٛشرح التقريب )
 (.ٔٙ-ٓٙ/ٗٔ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٖ)
 [.ٖ٘ٛٗ( صهيح البخاري ]ٗ)
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التكرب على العباد: وذلك بأف يستعظم نفسو ويستهقر غّبه، فتأىب نفسو ومنها: 
 عليهم، فيزدريهم ويستصغرىم. االنقياد ٥بم، وتدعوه إٔب الَبفع

ال يدخل اْلَجنََّة من كاف )) :أنو وآفة الكرب عظيمة، وقد أخرب النيب 
 .(ٔ)((في قلبو مثقاؿ َذرٍَّة من ِكْبرٍ 

وإ٭با صار حجابًا دوف ا١بنة؛ ألنو ٰبوؿ بْب العبد وبْب أخبلؽ ا٤بؤمنْب؛ ألف صاحبو 
قدر على التواضع، وال على ترؾ ا٢بقد ال يقدر أف ٰبب للمؤمنْب ما ٰبب لنفسو، فبل ي

وا٢بسد والغضب، وال على كظم الغيظ، وقبوؿ النصح، وال يسلم من االزدراء بالناس 
 واغتيأّم. فما من خلق ذميم إال وىو مضطر إليو.

:) وىو من أكرب  ،اعلم أف الكرب من السنن الٍب وضعها الشيطاف" وُب )تبيْب احملاـر
 اهلل  وقد ذَـّ  ،ُب صفة الكربياء والعظمة و منازع هلل وصاحب ،األخبلؽ ا٤بذمومة

َب حمس ]عن الشيطاف[: الكرب ُب كتابو ُب مواضع كثّبة وقاؿ
َ
 ىجسا٣ََْكِٚؿِي٨َ  ٨٦َِ  َوََكنَ  َواْقَذ١ََْبَ  خ

ِّٜ حمس :وقاؿ ،[ٖٗ:البقرة] َ٘رْيِ اْْلَ ِ رِْض ث
َ َْ وَن ِِف ا ُ ِي٨َ َحَذ١ََبٍّ ْْصُِف َخ٨ْ آيَةِِتَ اَّلٍّ

َ
 ىجسَقأ

ةحمس :وقاؿ ،[ٙٗٔ:األعراؼ] ًٕ ًَْعَُر٥ْ٬ُُ إَِِل٫ِْ ََجًِ ْٙ َخ٨ْ َِٔجةَدد٫ِِ َوشَْكذ١ََِْبْ ََٚك  ىجسَو٨ْ٦َ شَْكتَ٪١ِْ
ِ َوُك٪ُْذ٥ْ حمس :وقاؿ [،ٕٚٔ]النساء: ّٜ ِ َدرْيَ اْْلَ ٮلُٮَن لََعَ اَّللٍّ ُٞ َؾاَب الُْ٭ٮِن ث٧َِة ٠ُ٪ُْذ٥ْ َت َٔ ْوَن  ـَ اِْلَٮَْم َُتْ

ونَ َخ٨ْ آيَةد٫ِِ تَْكذَ   .(ٕ)من اآليات وغّب ذلك [،ٖٜ]األنعاـ:  ىجس١َِْبُ
قاؿ:  عن النيب   عن عبد اهلل بن مسعودوقد جاء ُب ا٢بديث: 

قاؿ رجل: إف الرجل ٰبب أف  ((،ال يدخل الجنة من كاف في قلبو مثقاؿ ذرة من كبر))
 إف اهلل جميل يحب الجماؿ، الكبر َبَطرُ ))ونعلو حسنة، قاؿ:  ،ايكوف ثوبو حسنً 

 .(ٖ)((الحق، َوَغْمُط الناس
                                                

 [.ٜٔ( صهيح مسلم ]ٔ)
، ٓب يطبع. (ٕ)  من ٙبقيقنا لتبيْب احملاـر
 يعِب: احتقارىم وازدراءىم. (لناس()غمط ا)يعِب: رده، و ()بطر ا٢بق()[. ؤٜصهيح مسلم ] (ٖ)
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 فمنالكبرياُء رَِداِئي، واْلَعَظَمُة ِإزَاِري، )) :ا عن اهلل حاكيً  وقاؿ 
ُتُو   . (ٔ)((النَّار فينَاَزَعِني واحًدا منهما، َقَذفػْ

يُػَناِزُعِني  فمناْلِعزُّ إزارُُه، والكبرياُء رَِداُؤه، )): بلفظ (مسلم)وىو عند 
بْػُتو  .(ٕ)((َعذَّ
قاؿ:  عن النيب   عمرو بن شعيب، عن أبيو، عن جدهن عو 

يحشر الُمَتَكبػُّْروَف يـو القيامة أمثاؿ الذَّرّْ في صور الرجاؿ يغشاىم الذؿ من كل ))
مكاف يساقوف إلى سجن في جهنم ُيَسمَّى: بُوَلَس، تَػْعُلوُىْم نَاُر األَنْػَيار، يسقوف من 

  .(ٖ)((عصارة أىل النار، طينَة الخباؿ
                                                

[، وإسهاؽ بن ٖٛٔٔا٢بديث مروي عن أيب ىريرة، وعن ابن عباس. حديث أىب ىريرة: أخرجو ا٢بميدي ]( ٔ)
[، ٜٓٓٗ[، وأبو داود ]ٗٚٔٗ[، وابن ماجو ]ٕ٘ٛ[، وىناد ُب )الزىد( ]ٕٖٛٚ[، وأٞبد ]ٕ٘ٛراىويو ]

(: "ىذا ٜٕٕ/ٗ[، قاؿ البوصّبي )٘ٚٔٗماجو ][. حديث ابن عباس: أخرجو ابن ٔٚٙ٘وابن حباف ]
إسناد رجالو ثقات إال أف عطاء بن السائب اختلط بآخره، وٓب يعرؼ حاؿ عبد الرٞبن بن ٧بمد احملاريب ىل 

[، الضياء ٕٚٙ٘[، ابن حباف ]ٙٓٔ٘روى عنو قبل االختبلط أو بعده". وا٢بديث أخرجو أيًضا: البزار ]
[ٕٗٛ.] 

))العز  :قاؿ اإلماـ النووي  .عن أيب سعيد ا٣بدري، وأيب ىريرة [. ٕٕٓٙمسلم ]( صهيح ٕ)
للعلم بو، وفيو ٧بذوؼ  إزاره(( ىكذا ىو ُب ٝبيع النسخ، فالضمّب ُب إزاره ورداؤه يعود إٔب اهلل 

تقديره: قاؿ اهلل تعأب. ومعُب ينازعِب: يتخلق بذلك، فيصّب ُب معُب ا٤بشارؾ، وىذا وعيد شديد ُب الكرب، 
ح بتهرٲبو. وأما تسميتو: إزارًا ورداء فمجاز واستعارة حسنة، كما تقوؿ العرب: فبلف شعاره الزىد، مصر 

ودثاره التقوى، ال يريدوف الثوب الذي ىو شعار أو دثار، بل معناه: صفتو كذا. قاؿ ا٤بازري: ومعُب 
قاؿ فضرب ذلك مثبًل؛ لكوف  االستعارة ىنا: أف اإلزار والرداء يلصقاف باإلنساف ويلزمانو، وٮبا ٝباؿ لو.

، واقتضاٮبا جبللو. ومن مشهور كبلـ العرب: فبلف واسع الرداء،  العز والكربياء باهلل  أحق ولو ألـز
 (.ٗٚٔ -ٖٚٔ/ٙٔوغمر الرداء، أي: واسع العطية" شرح النووي على صهيح مسلم )

[،  ٚٚٙٙ[، وأٞبد ]ٕٕٛ٘ٙشيبة ][، وابن أيب ٜٓٙ(، وا٢بميدي ]ٕ٘/ٕأخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( )( ٖ)
[، وقاؿ: "حسن". وأخرجو أيًضا: النسائي ُب ٕٜٕٗ[، والَبمذي ]ٚ٘٘والبخاري ُب )األدب ا٤بفرد( ]

 [.ٕٚٛٔٔ)الكربى( ]
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 ألخبار واآلثار ُب ىذا أكثر من أف ٙبصى.وا
  .فيجب على ا٤بؤمن أف يبعد عنو بعد ا٤بشرقْب ،والكرب صفة الكفار

ُ حمسوقاؿ:  ،الكفار بالكرب وقد وصف اهلل  ٍّْ اَّللٍّ
ِ َْ إََِلَ إ إِجٍُّ٭٥ْ ََك٩ُٮا إَِذا ر٢ًَِ لَُ٭٥ْ 

ونَ  ْؽ َصةء٥٬َُْ حمس :وقاؿ [،ٖ٘:الصافات]ىجس شَْكذ١ََِْبُ َٞ وا َو٣َ  ىجسُمٮََس ثِةْْلَحَِّ٪ةِت َٚةْقَذ١ََْبُ
٥َ َداِػؿِي٨َ حمسقاؿ: و  ،[ٜٖ:العنكبوت] ًَْؽُػ٤ُٮَن َصَ٭٪ٍّ َِٔجةَدِِت َق وَن َخ٨ْ  ِي٨َ شَْكذ١ََِْبُ  ىجسإِنٍّ اَّلٍّ
ِي٨َ َٚجِ حمس :وقاؿ ،[ٓٙ:غافر] َْ ُُيِتَّ حمس: وقاؿ ،[ٙٚ:غافر] ىجسئَْف ٦َسَْٮى ال٧َُْذ١ََّبِ إ٫ٍُّ٩ِ 

 . [ٖٕ:النهل] ىجس٨َ ال٧ُْْكَذ١َِْبِي
جَُ٭٥ُ حمس :ومدح ا٤بؤمنْب بقولو ََ ْرِض ٬َْٮ٩ًة ِإَوَذا َػة

َ َْ ِي٨َ َح٧ُْنٮَن لََعَ ا َِٔجةُد الؿٍّْْح٨َِ اَّلٍّ َو
٦ًة َٓ    .[ٖٙ:الفرقاف] ىجساْْلَة٤ِ٬ُٮَن َٝةلُٮا َق

                  .(ٔ)((وما زاد اهلل عبًدا بعفو إال عزِّا)) :وقاؿ 
 

 : والعالج الكبر من آفات ثانًيا: الوقاية
 ٲبكن إٝباؿ عبلج الكرب باتباع األساليب والوسائل التالية:

استئصاؿ أصلو وقطع شجرتو، وذلك بأف يعرؼ اإلنساف نفسو، ويعرؼ ربو،  - ٔ
 وأف يتفكر ُب طبيعة ا٣بلق وعلتو، وُب العاقبة وا٤بآؿ.

عنصره، ومن  "ومن تكرب لرياسة نا٥با دؿَّ ذلك على دناءة : قاؿ الراغب
تفكر ُب تركيب ذاتو، فعرؼ مبدأه ومنتهاه وأوساطو عرؼ نقصو، ورفض كربه، وقد نبَّو 

َٜ حمسعلى ذلك أحسن تنبيو بقولو:  اهلل  ِ نَْكةُن م٥ٍِّ ُػ٤ ِ
ِْ ؿِ ا ُْ ْ٪ًَ ْ٤َٚ5  ٍٜ َٜ ٨ْ٦ِ ٦َةٍء َداِٚ ُػ٤ِ

َؿهُ حمس :وبقولو  [،ٚ-٘]الطارؽ: ىجس6 َٛ ْز
َ
نَْكةُن ٦َة أ ِ

ِْ ٫ُ  Aُٝذ٢َِ ا َٞ ٍء َػ٤َ ّيِ ََشْ
َ
٨ِْ٦  ٨ْ٦ِB أ

َرهُ  ؽٍّ َٞ ٫ُ َذ َٞ ٍح َػ٤َ َٛ ُْ ٍح حمس :ٍب قولو  [،ٜٔ-ٚٔ]عبس: ىجسCُج َٛ ُْ نَْكةَن ٨ْ٦ِ ُج ِ
ِْ َ٪ة ا ْٞ إ٩ٍِّة َػ٤َ

                                                

( من ٙبقيقنا للكتاب، وٓب يطبع.ٕٛٛ٘( صهيح مسلم ]ٔ)  [. بتصرؼ عن )تبيْب احملاـر
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ْمَنةٍج ٩َبْذ٫ًِ٤َِ 
َ
ٍح َٚإِذَا ٬ُٮَ حمس :وقولو  [،ٕ]اإلنساف: ىجسأ َٛ ُْ َ٪ةهُ ٨ْ٦ِ ُج ْٞ ٩ٍّة َػ٤َ

َ
نَْكةُن خ ِ

ِْ َول٥َْ يََؿ ا
َ
 أ

 [.ٚٚ]يس: ىجسَػِى٥ًٌ ٦ُجِْيٌ 
. فقد روي أف ُمَطرّْؼ بن (ٔ)وإٔب ىذا ا٤بعُب نظر مطرؼ بن عبد اهلل بن الشخّب

، فقاؿ: يا عبد  َعْبِد اهلل بن الشّْخّّْب رأى اْلُمَهلََّب بن أيب ُصْفرََة وىو يَػَتَبْختَػُر ُب ُجبَِّة َخزٍّ
فقاؿ لو اْلُمَهلَّب: أما تعرفِب؟ فقاؿ: بلى أعرفك، اهلل ىذه ِمْشَيٌة يُػْبِغُضَها اهلل َوَرُسولُو، 

أَوَُّلك نُْطَفٌة َمِذرَة، وآِخُرؾ ِجيَفٌة َقِذرَة، وأنَت بْب ذلك َٙبِْمُل اْلَعِذرََة، فمضى ا٤بهلب، وترؾ 
 .(ٕ)ِمْشَيَتُو تلك

ولعباده، وذلك با٤بواظبة على استعماؿ خلق  التواضع بالفعل هلل  - ٕ
 ا٤بتواضعْب.

من اعَباه الكرب من جهة النَّسب، فليعلم أفَّ ىذا تعزُّز بكماؿ غّبه، ٍب يعلم  - ٖ
أباه وجده، فإفَّ أباه القريب نطفة قذرة، وأباه البعيد تراب. ومن اعَباه الكرب با١بماؿ 
فلينظر إٔب باطنو نظر العقبلء، وال ينظر إٔب ظاىره نظر البهائم. ومن اعَباه من جهة القوة 

ف شوكة دخلت ُب رجلو ألعجزتو، لو أو لو آ٤بو عرؽ عاد أعجز من كلّْ عاجز، و فليعلم أنَّ 
وبقَّة لو دخلت ُب أذنو ألقلقتو. من تكرب بالغُب، فإذا تأمل خلًقا من اليهود وجدىم أغُب 
منو، فأؼٍّ لشرؼ تسبقو بو اليهود، ويستلبو السارؽ ُب ٢بظة، فيعود صاحبو ذليبًل. ومن 

ليعلم أفَّ حجة اهلل على العآب آكد من حجتو على ا١باىل، تكرب بسبب العلم ، ف
وليتفكر ُب ا٣بطر العظيم الذي ىو بصدده، فإفَّ خطره أعظم من خطر غّبه، كما أفَّ 

 قدره أعظم من قدر غّبه.

                                                

 (.ٕ٘ٔ -ٕٗٔ( الذريعة إٔب مكاـر الشريعة )ص: ٔ)
(، بريقة ٛٔٔ/ٔ(، الزواجر عن اقَباؼ الكبائر، البن حجر ا٥بيتمي )ٖٓٗ/ٖ( انظر: إحياء علـو الدين )ٕ)

 (.ٕٜ/٧ٕبمودية )
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وأنَّو إذا تكرب صار ٩بقوتًا عند اهلل  ،أف يعلَم أفَّ الِكرْب ال يليق إال باهلل  – ٗ
منو أف يتواضع، وكذلك كلُّ سبب يعا١بو بنقيضو،  أحبَّ اهلل بغيًضا عنده، وقد 
 .(ٔ)ويستعمل التواضع

 تذكّب النفس بالعواقب واآلثار ا٤بَبتبة على التكرب. - ٘
عيادة ا٤برضى، ومشاىدة احملتضرين وأىل الببلء وتشييع ا١بنائز، وزيارة القبور،  - ٙ

 و باإلخبات والتواضع.، وٯبعلو يرجع إٔب ربّْ قلبوفلعل ذلك أيًضا ٰبركو 
االنسبلخ من صهبة ا٤بتكربين، واالرٛباء ُب أحضاف ا٤بتواضعْب ا٤بخبتْب، فرٗبا  - ٚ

 تعكس ىذه الصهبة ٗبرور األياـ شعاعها عليو.
٦بالسة ضعاؼ النَّاس وفقرائهم، وذوى العاىات منهم، بل ومؤاكلتهم  - ٛ

 تقلع عن غيّْها، وتعود إٔب رشدىاومشاربتهم؛ فإف ىذا ٩با يهذّْب النَّفس، وٯبعلها 
 .(ٕ)صاروا؟ يءالنَّظر ُب سّب وأخبار ا٤بتكربين، كيف كانوا؟ وإٔب أي ش - ٜ

شكر ا٤بنعم على نعمو، ويكوف ٗبعرفة مصدر تلك النعم، فمن الذي منح  - ٓٔ
العبد تلك النعم، وكيف حالو لو سلبت منو نعمة واحدة فضبًل عن سلب نعم كثّبة أو 

 نعم كلها.عن سلب ال
: حضور ٦بالس العلم، ومبلزمة العلماء الربانيْب. قاؿ ابن القيم  - ٔٔ

"٦بالسة العارؼ تدعوؾ من ست إٔب ست: من الشك إٔب اليقْب، ومن الرياء إٔب 
اإلخبلص، ومن الغفلة إٔب الذكر، ومن الرغبة ُب الدنيا إٔب الرغبة ُب اآلخرة، ومن الكرب 

 .(ٖ)ية إٔب النصيهة"إٔب التواضع، ومن سوء الطو 

                                                

 (.ٖٖٕ -ٖٕٔ)ص: ( انظر ذلك مفصبًل ُب )٨بتصر منهاج القاصدين(، البن قدامة ا٤بقدسئ)
 (.ٙٔٔ-ٗٔٔ( انظر: آفات على الطريق، د. السيد ٧بمد نوح )ص:ٕ)

 (.ٕٕٖ/ٖارج السالكْب )مد (ٖ)
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٦باىدة النفس وهتذيبها باألخبلؽ الفاضلة، وٞبلها على التواضع ُب سائر  - ٕٔ
 األحواؿ واألفعاؿ.

 الرجوع عن ا٣بطأ، واالعَباؼ بالتقصّب، واالعتذار ٤با بدر من زالت.   – ٖٔ
وا٤بواظبة على الطاعات، واإلكثار من ، الدعاء ٖبشوع وتذلل هلل  – ٗٔ

 النوافل.
أف ال يغيب عنو ُب كل حاؿ ميزاف التفاضل بْب ا٣بلق، وىو التقوى،   – ٘ٔ

 والتنافس ُب فعل ا٣بّبات.
 .(ٔ)عدـ الرضا عن النفس؛ ألنو أصل ٝبيع الصفات ا٤بذمومة - ٙٔ
 

                               

 

                                                

-ٖٕٙ)ص: ( انظر: عقبات ُب طريق ا٥بداية، عقبة الرضا عن النفس، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮبافٔ)
ٖٙٔ) . 
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 اضتادعاضـطـبحث                                         
 ترك اضصالة                                      

 
 

 أواًل: مكانة الصالة وعقوبة تاركها:
تقتضي  والعبودية هلل  الدنيا ليست دار قرار، ولكنها دار ابتبلء واختبار،إفَّ 
 إذعاف التكليفق ُب العبد أىدافًا سامية؛ ألف من االختبار الذي ٰبقّْ  ىوو  التكليف،

ذلك اإلذعاف الذي بأحواؿ عباده، وٗبا ىو أصلح وأنفع ٥بم،  العآبِ  ،اهلل  ةلشرع
؛ إذ إف العبادات والتكاليف الشرعية وإٔب مقاـ العبودية ،ٱبرج ا٤بكلَّف إٔب حدّْ اإلنسانية

٥با مقاصد سامية، فالصَّبلة ليست ٦برَّد حركاٍت يؤديها اإلنساف دوف أف يكوف ٥با األثر 
 فتزكو نفس ،أهنا تورث ا٤براقبة هلل   ا٢بقُّ النَّاجع ُب ا٤بكلَّف، فقد بْبَّ 

فعل؛ ألف االنتهاء ال يكوف  من قوؿ أو د عما يسخط اهلل ، وتعلو ٮبتو، ويبتعالعبد
ْعَنةءِ َوال٧ُْ٪١َْؿِ حمس :مراقبو. قاؿ اهلل   إال من ذاكر اهلل َٛ ٨ِ ا٣ْ َٔ ةَ َت٪ََْه  َٓ  ىجسإِنٍّ الىٍّ

  [.٘ٗ]العنكبوت:
وح، وتزكي النفس؛ ألهنا تنهى عن الفهشاء وا٤بنكر، وتريب ُب "فالصبلة تطهر الر 

ا٤بصلي ملكة مراقبة اهلل تعأب وخشيتو لدى اإلساءة، وحبو والرجاء فيو عند اإلحساف، 
 .  (ٔ)وتذكره دائًما بكمالو ا٤بطلق، فتوجو ٮبتو دائًما إٔب طلب الكماؿ"

  

                                                

 (.ٕٗٔ/ ٙ( انظر: تفسّب ا٤بنار )ٔ)
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الروحي، وٱبلعها من عآب ا٢بس، و"النفوس ُب حاجة إٔب مذكّْر يرقى ّٔا إٔب العآب 
ويوجهها إٔب مراقبة من برأىا وفطرىا حٌب تطهر من تلك األرجاس واألدراف، وتَبفع عن 
البغي والعدواف، وٛبيل إٔب العدؿ واإلحساف، ذلك ا٤بذكر ىى الصبلة الٍب تنهى عن 

 .(ٔ)ا١بود"الفهشاء وا٤بنكر، وتنفي ا١بزع وا٥بلع عند ا٤بصايب، وتعلّْم البخيل الكـر و 
؛ تطهر البدف وتنشطو ؛ ألهناالطهارة شرطًا للدخوؿ َب الصبلة وقد جعل اهلل 

وىو طاىر  والعبد على أعدؿ حاؿ، ،الستقباؿ الصبلة، وللوقوؼ بْب يدي اهلل 
 فيسهل بذلك العمل من عبادة وغّبىا. الظاىر والباطن، 

وأؤب، كما دلت على وإذا كاف على ا٤بؤمن أف يطهر ظاىره، فباطنو أحق بذلك 
ّ٭َِؿُك٥ْ ث٫ِِ َويُْؾ٬َِت حمس :ذلك النصوص، ٫بو قولو  َُ ٧َةءِ ٦َةءً ِِلُ ٤ًَُْس٥ْ ٨َِ٦ الكٍّ َٔ ُِل  َويَُْنّ

ٍَ لََعَ ٤ُُٝٮبُِس٥ْ  ِ ب ةِن َو٣رَِيْ َُ ًْ ـَ النٍّ  [.ٔٔ]األنفاؿ: ىجسَخ٪ُْس٥ْ رِْص
ابَِْي َويُِعتَّ ال٧ُْ حمس :وقاؿ  َ ُُيِتَّ اَلٍّٮٍّ ّ٭ِؿِي٨َ إِنٍّ اَّللٍّ َُ   [.ٕٕٕ]البقرة: ىجسَذ
ابِْيَ حمس :فقولو  ابِْيَ حمسيعِب: من الذنوب، و ىجسُُيِتَّ اَلٍّٮٍّ أي: من  ىجسُُيِتَّ اَلٍّٮٍّ

األقذار، فالتطهر شامل للطهارتْب ا٢بسية وا٤بعنوية، أي: ا٤بتطهرين من األقذار واألحداث، 
 ومن الفواحش وا٤بنكرات.

ليهم من السماء ماء يتطهروف بو. قاؿ اهلل على عباده أنو نزؿ ع ومن نعم اهلل 
: ُ٭ٮًراحمس ََ ٧َةءِ ٦َةًء  نْلَة ٨َ٦ِ الكٍّ ـَ ْ٩

َ
ّ٭َِؿُك٥ْ ث٫ِِ حمسلقولو:  ؛ارً هّْ طَ مُ  :أي ،[ٛٗ]الفرقاف: ىجسَوخ َُ  ىجسِِلُ

 وىذه اآلية أصل ُب الطهارة با٤باء. [.ٔٔ]األنفاؿ:
  

                                                

 (.ٕٔٓ/ ٕ( انظر: تفسّب ا٤براغي )ٔ)
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ا بعده؛ فإفَّ ا٤باء الطهور ووصف ا٤باء بو؛ إشعار بتماـ النعمة فيو، وتتميم للنعمة فيم
أىنأ وأنفع ٩با خالطو ما يزيل طهوريتو، وتنبيو على أف ظواىرىم ٤با كانت ٩با ينبغي أف 

 .(ٔ)يطهروىا فبواطنهم أحق بذلك وأؤب
كما   ،طهارة ظاىر ا٤بؤمن وباطنول، و وغفراف الذنوب ،سبب حملو ا٣بطايا والصبلة

))أرأيتم لو قاؿ:  ؿ اهلل أف رسو  ُب )الصهيح(: عن أيب ىريرة  جاء
َقى من َدرَِنِو شيٌء؟((  أف نهًرا بباب أحدكم يغتسُل منو ُكلَّ يـو خمَس َمرَّاٍت، ىل يَػبػْ

))فذلك َمَثُل الصََّلَواِت اْلَخْمس، َيْمُحو اهلُل ِبِهنَّ قالوا: ال يبقى من َدَرنِِو شيء، قاؿ: 
  .(ٕ)الخطايا((

يعزز شعور ا٤براقبة فهو  -مثبًل –امية. فالصياـ وكذلك سائر  العبادات ٥با مقاصد س
ُجنَّة ووجاء. وقل مثل ذلك ُب سائر العبادات والتكاليف؛ فإف ٥با مقاصد تسمو 

 با٤بكلف، وتصلح أحوالو.
أف ببلغو إ٭با يعيو قـو عابدوف  والعبادة سبب للتبصُِّر والتَّفطن كما أخرب اهلل 

ًَغ حمسحيث قاؿ:  َٓ ْٮٍم ََعثِِؽي٨َ  إِنٍّ ِِف ٬ََؾا َْلَ َٞ ِ  [.ٙٓٔ]األنبياء: ىجس٣
العبودية للبشر أما شرٌؼ وعزٌة، وعطاء وإحساف،  وا٢باصل أف العبودية هلل 

؛ ألفَّ السيَّْد يريد أف يأخذ خّب عبدهفهي   .نقيصٌة وذؿّّ
ُب سياؽ ذكر حادثة )اإلسراء(. قاؿ اهلل بالعبوديَّة  وقد ُوِصف النيب 

: حمس 
َ
ِي أ ِ ُقجَْعةَن اَّلٍّ َٕجِْؽه ِ ى ث  [.ٔ]اإلسراء: ىجسِْسَ

ْمؿ٩َِة حمس :ُب قولو  ووِصَف ّٔا األنبياء 
َ
ًح َحْ٭ُؽوَن ثِأ ن٧ٍِّ

َ
٤َْ٪ة٥ْ٬ُ أ َٕ وََص
ََكةِ َوََك٩ُٮا نَلَة ََعثِِؽي٨َ  ٍـّ ةِ ِإَويَذةَء ال َٓ ٢َْٕ اْْلَرْيَاِت ِإَوَٝةَم الىٍّ وَْظًَْ٪ة إَِِلْ٭٥ِْ ِٚ

َ
 [.ٖٚ]األنبياء: ىجسَوأ

                                                

 (.ٕٕٗ/ ٙ) السعود أيب تفسّب ،(ٕٚٔ/ ٗ) البيضاوي تفسّب: انظر (ٔ)
 [.ٚٙٙ[، مسلم ]ٕٛ٘صهيح البخاري ]( ٕ)
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بالعبوديَّة مشعٌر بأهنم قد حصَّلوا معُب العبودية بسبب  نبياء َوَوْصُف األ
يسمو بالروح،  فإفَّ التَّهقَق بالعبودية هلل  ؛االجتهاد ُب الطاعة، واإلخبلص هلل 

 ويطهرُّ النػَّْفَس، ويرتقي باإلنساف. 
صلى حٌب  أف النيب   عن ا٤بغّبة بن شعبةوقد جاء ُب ا٢بديث: 

يل لو: أتكلف ىذا؟ وقد غفر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك وما تأخر، انتفخت قدماه، فق
 .(ٔ)((اا شكورً أفال أكوف عبدً ))فقاؿ: 
إذا صلى قاـ حٌب تَػَفطََّر  قالت: كاف رسوؿ اهلل   عن عائشةو 

يا رسوؿ اهلل أتصنع ىذا، وقد غفر لك ما تقدـ من ذنبك  : رجبله، قالت عائشة
 .(ٕ)((اا شكورً أفال أكوف عبدً  يا عائشة))فقاؿ:  ؟!وما تأخر

غِبّّ عن عباده، وىم الفقراء إليو، وحاجتهم الدنيويَّة، وكذلك األخرويَّة  واهلل 
  ىي الٍب ٙبوجهم إٔب ىذه الدينونة لو بالعبادة. وىذا ٩با ال ٱبتلف فيو اثناف.

يأمر ا٣بلق وينهاىم ال ألنو تضره معصيتهم، وال تنفعو طاعتهم، بل  فاهلل "
ْظَكجْذ٥ُْ حمس :اهلل فع طاعتهم ٥بم وضرر معصيتهم عليهم، كما قاؿ ن

َ
ْظَكجُْذ٥ْ أ

َ
إِْن أ

ُت٥ْ ٤َََٚ٭ة
ْ
َقد

َ
ِكُس٥ْ ِإَوْن أ ُٛ جْ

َ
َقةءَ حمسوقاؿ:  ،[ٚاإلسراء:] ىجسَِ

َ
ِك٫ِ َو٨ْ٦َ أ ْٛ ٢َ٧ِ َوةِْلًة ٤ََِٚ٪ َٔ  ٨ْ٦َ

٤ًََْ٭ة َٕ جْذ٥ُُ احمس وقاؿ: ،[ٙٗفصلت:] ىجسَذ
َ
َ٭ة انلٍّةُس خ حَّ

َ
ِِنَّ اْْل٧ًَِؽُ يَة خ َ٘ ُ ٬َُٮ ا٣ْ ِ َواَّللٍّ َؿاُء إَِِل اَّللٍّ َٞ ُٛ  ىجس٣ْ

 .(ٖ)"[٘ٔفاطر:]
 

                                                

 .واللفظ لو [ٜٕٔٛ[، مسلم ]ٔٚٗٙ، ٖٙٛٗ، ٖٓٔٔصهيح البخاري ] (ٔ)
 .واللفظ لو [ٕٕٓٛ[، مسلم ]، ٖٚٛٗالبخاري ]صهيح  (ٕ)
 (.ٖٕٓ/ ٔ( أضواء البياف )ٖ)
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أنو   فيما يرويو عن ربو عن رسوؿ اهلل  :(صهيح مسلم)وُب 
يا عبادي، لو أف أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ))قاؿ: 

لو أف أولكم وآخركم، وإنسكم ا، يا عبادي، واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئً 
 .(ٔ)ا٢بديث ((اوجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئً 

إلخراج الناس من عبادة العباد إٔب عبادة رب  الرسل  وقد أرسل اهلل 
فبل  ،العباد، ومن الظلمات إٔب النور، والناس سواسية ال فضل ألحد إال بتقوى اهلل 

 .قد رسخت ُب نفسو العقيدة الصهيهة أف يذؿ نفسو إال هلل ينبغي ٤بسلم 
الصبلة ىي الرُّكن الثا٘ب من أركاف اإلسبلـ، وىي عمود الدّْين، وىي الصّْلة بْب وإف 
 ُٙبصى. ال الٍب لنعمو وتقديره ، لربّْو العبدِ  ٧ببَّة على دليلٌ  وىي ،العبد وربو 

عن الفهشاء وا٤بنكر ، فتنهاه  والصبلة تنمي ُب العبد شعور ا٤براقبة هلل 
ْعَنةءِ حمسُب قولو:  كما أخرب ا٢بق   والبغي َٛ ٨ِ ا٣ْ َٔ ةَ َت٪ََْه  َٓ ةَ إِنٍّ الىٍّ َٓ ٥ِِٝ الىٍّ

َ
َوأ

 .وأحوالو ُب أعمالو وأقوالو ألهنا ٘بَعل العبد دائًما مراقًبا هلل  [؛٘ٗ]العنكبوت: ىجسَوال٧ُْ٪١َْؿِ 
 ُب الدنيا واآلخرة، وقد وصف اهلل  ٤بؤمنا ا٤بواظبة على الصبلة عنواف فبلحو 
ٮنَ حمس األخيار بأهنمعباده  ُْ ِ دِِ٭٥ْ ُُيَةٚ َٓ دِِ٭٥ْ حمس ووصفهم بأهنم: ،[ٕٜ:األنعاـ] ىجسلََعَ َو َٓ لََعَ َو
قاؿ اهلل وبأهنم مهتموف بالصبلة، وحريصوف على أدائها ُب أوقاهتا.  ،[ٖٕ]ا٤بعارج: ىجسَدان٧ُِٮنَ 
: ةَ ََك٩َْخ حمس َٓ  .[ٖٓٔ]النساء: ىجسلََعَ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي ٠َِذةثًة َمٮُْٝٮدًة إِنٍّ الىٍّ

الصبلة ىي الفريضة الوحيدة الٍب فرضت ليلة )اإلسراء وا٤بعراج( ُب السماء و 
السابعة، وبدوف واسطة، فأصبهت الركن الثا٘ب من أركاف اإلسبلـ، وعماد الدين، من 

لى أٮبية الصبلة؛ ولذلك شدَّد تركها وأٮبلها فكأنو ىدـ دينو وأضاعو. وُب ىذا دليل ع
اإلسبلـ عليها كلَّ التشديد، وأمر بالقياـ ّٔا ُب السفر وا٢بضر، واألمن وا٣بوؼ، والصهة 

                                                

 [.ٕٚٚ٘( صهيح مسلم ]ٔ)
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ىذه  .وا٤برض. إفَّ الصبلة ىي ا٤بعراج الروحي لكل مسلم، فهي صلة بْب العبد وربو 
سْب وقد فرضت أوؿ ما فرضت ٟب ،الفريضة الٍب ٘بعل ا٤برء على موعد مع ربو 

حٌب  يسأؿ ربَّو التخفيف بإشارة أخيو موسى  صبلة، ٍب مازاؿ النيبُّ 
عنهم ىذه الصلوات إٔب ٟبس. فهي ٟبس ُب الفرض، وٟبسوف ُب  خفََّف اهلل 

 األجر؛ ألف ا٢بسنة بعشر أمثا٥با.
والصبلة ٛبد ا٤بؤمن بقوة روحية تعينو على ٙبمل الشدائد وا٤بكاره، فقد أخرب اهلل 

 ما يستعاف بو على ذلك: الصرب والصبلة، قاؿ  اهلل أف خّب  :َواْقَذًُِٕ٪ٮا حمس
ٍّْ لََعَ اْْلَةِمِْٕيَ 

ِ ِ ِإَوجٍَّ٭ة ١ََ٣جرِيَةٌ إ ٓة َْبِ َوالىٍّ  وقد كاف النيب  [.٘ٗ]البقرة: ىجسثِةلىٍّ
  .(ٔ)إذا حزبو أمر بادر إٔب الصبلة

 :كما ُب حديث  ،إذا نزؿ ّٔم أمر فزعوا إٔب الصبلة  وكانت األنبياء
فقاـ إلى عن نيب من األنبياء السابقْب: )) فيما حكاه النيب  صهيب 

  .(ٕ)((الصالة، وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصالة

والصبلة ىي الغذاء الروحي الذي يعْب على مقاومة ا١بزع إذا مسَّ اإلنساَف الضُُّر، 
َٜ ٤٬َُٮًَع حمس :ا٣بُّب. قاؿ اهلل َمسَُّو وا٤بنع واإلمساؾ إذا  نَْكةَن ُػ٤ِ ِ

ِْ َّ  Cإِنٍّ ا ٫ُ الَرٍّ إَِذا َمكٍّ
وًَع  ـُ ٫ُ اْْلرَْيُ ٦َُ٪ٮًَع  Dَص ٍّْ ال٧َُْى٤َِّْي  Eِإَوذَا َمكٍّ

ِ دِِ٭٥ْ َدان٧ُِٮَن  Fإ َٓ ِي٨َ ٥ْ٬ُ لََعَ َو  ىجسGاَّلٍّ
ة، وىم على إال الذين يطيعوف اهلل بأداء ما افَبض عليهم من الصبل أي: [،ٖٕ-ٜٔ]ا٤بعارج:

 .اأداء ذلك مقيموف ال يضيعوف منها شيئً 

                                                

أخرجو أٞبد  (ى(إذا حزبو أمر، صلَّ  )كاف النيب )قاؿ:  عن حذيفة  :( جاء ُب ا٢بديثٔ)
  [. قاؿ ا٢بافظ ابن حجرٕٜٕٔ[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٜٖٔٔ[، وأبو داود ]ٜٜٕٖٕ]

 (: "أخرجو أبو داود بإسناد حسن".ٕٚٔ/ُٖب )الفتح( )
[، والنسائي ُب )الكربى( ٜٕٛٓ[، والبزار ]ٖٜٚٛٔ[، وأٞبد بإسناد صهيح ]ٓٛٗأخرجو ابن أيب شيبة ] (ٕ)

 [، وقاؿ: "إسناده صهيح".ٕ٘[، والضياء ]ٜ٘ٚٔحباف ][، وابن ٖ٘ٚٓٔ]
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 والصبلة تعلم العبد التواضع والشكر، وٛبؤل قلبو بالرٞبة، وفيو تدريب على النظاـ. 
وتقوية لروابط بْب ا٤بسلمْب، ا٤بساواة الوحدة و  صبلة ا١بماعة مظهر من مظاىرو 

 فهي سبب لتآلف القلوب، ووحدة الكلمة. فيما بينهم، احملبة
َٙ ٨ِْ٦ حمس :تارؾ الصبلة بالعذاب ُب اآلخرة فقاؿ  وقد توعد اهلل  ََٚؼ٤َ

ة ًًّ ْٮَن َد َٞ َ٭َٮاِت ََٚكٮَْف ي٤َْ ٮا النٍّ ُٕ ةَ َواتٍّجَ َٓ ٮا الىٍّ ُٔ ة ًَ َ
ٌٙ أ ِْٕؽ٥ِْ٬ َػ٤ْ يقاؿ لَعِقب  [.ٜ٘]مرٙب: ىجسَب

ىم أي فعَقبهم وجاء بعد -بالسكوف–ولعقب شر خْلٌف  ،-بفتح البلـ-ٌف خلَ  :ا٣بّب
  .(ٔ)َعِقُب سوء

أف ىذا ا٣بلف  :ومعُب اآلية الكرٲبة" :٧بمد األمْب الشنقيطي قاؿ الشيخ 
السيئ الذي خلف من بعد أولئك النبيْب الكراـ كاف من صفاهتم القبيهة: أهنم أضاعوا 

 .الصبلة، واتبعوا الشهوات
 :إضاعتهاواختلف أىل العلم ُب ا٤براد بإضاعتهم الصبلة، فقاؿ بعضهم: ا٤براد ب 

تأخّبىا عن وقتها، و٩بن يروى عنو ىذا القوؿ ابن مسعود، والنخعي، والقاسم بن ٨بيمرة، 
ُب تفسّب ىذه اآلية: إف ىذا   و٦باىد، وعمر بن عبد العزيز وغّبىم، وقاؿ القرطيب

 .القوؿ ىو الصهيح
وقاؿ بعضهم: إضاعتها اإلخبلؿ بشروطها، و٩بن اختار ىذا القوؿ الزجاج، وقاؿ  

بعضهم: ا٤براد بإضاعتها جهد وجؤّا، ويروى ىذا القوؿ وما قبلو عن ٧بمد بن كعب 
وقيل: إضاعتها: إقامتها ُب غّب ا١بماعات، وقيل: إضاعتها: تعطيل  . القرظي

 ا٤بساجد واالشتغاؿ بالصنائع واألسباب.

                                                

 (.ٕٕٚ/٘تفسّب أيب السعود ) (ٔ)
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ىا : وكل ىذه األقواؿ تدخل ُب اآلية؛ ألف تأخّب -عفا اهلل عنو وغفر لو-قاؿ مقيده 
عن وقتها، وعدـ إقامتها ُب ا١بماعة، واإلخبلؿ بشروطها، وجهد وجؤّا، وتعطيل 

 .(ٔ)"ا٤بساجد منها كل ذلك إضاعة ٥با، وإف كانت أنواع اإلضاعة تتفاوت
ةَ حمس : ابن كثّبا٢بافظ قاؿ و  َٓ ٮا الىٍّ ُٔ ة ًَ َ

ٌٙ أ ِْٕؽ٥ِْ٬ َػ٤ْ َٙ ٨ِْ٦ بَ أي:  ،ىجسََٚؼ٤َ
ىا، ورضوا با٢بياة الدنيا واطمأنُّوا ّٔا، فهؤالء سيلقوف غيِّا؛ أقبلوا على شهوات الدنيا ومبلذّْ 

: ا٤براُد قائلوفأي: خسارًا يـو القيامة، وقِد اختلفوا ُب ا٤براد بإضاعة الصبلة ىا ىنا، فقاؿ 
بإضاعتها تركها بالكلية، وقاؿ غّبىم كاألوزاعي: إ٭با أضاعوا ا٤بواقيت، ولو كاف ترًكا كاف  

 كفرًا.
ٌٙ حمس : قرأ عمُر بن عبدالعزيز : زاعيوقاؿ األو  ِْٕؽ٥ِْ٬ َػ٤ْ َٙ ٨ْ٦ِ َب ََٚؼ٤َ
ةَ  َٓ ٮا الىٍّ ُٔ ة ًَ َ

  .، ٍب قاؿ: ٓب تكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقتىجسأ
ذلك عند قياـ الساعة، وذىاب صا٢بي أمَّة ٧بمد  : وقاؿ ٦باىد
 بعضهم على بعض ُب األزقَّة (ٕ)ينزو.  

 .(ٖ)ولزموا الضيعات ،عطَّلوا ا٤بساجد:  وقاؿ ا٢بسن البصري
ىو أف ال يصلي الظهر حٌب يأٌب  : -إماـ التابعْب-وقاؿ سعيد بن ا٤بسيب 

وال يصلي العشاء إٔب  ،وال يصلي ا٤بغرب إٔب العشاء ،وال يصلي العصر إٔب ا٤بغرب ،العصر
وٓب  على ىذه ا٢بالة فمن مات وىو مصرّّ  ،وال يصلي الفجر إٔب طلوع الشمس ،الفجر
 .(ٗ)خبيث طعمو ،بعيد قعره ،وىو واد ُب جهنم ،بغي  اهلل توعدهيتب 

                                                

 (.ٗٗٗ/ٖأضواء البياف ) ( ٔ)
  )نزا(: وثب. (ٕ)
 (.ٕ٘ٗ -ٕٗٗ/٘( تفسّب ابن كثّب )ٖ)
السراج  (،ٕٕٕ/ٙ) الكشف والبياف(، ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٖ(، تفسّب البغوي )ٛٛٔ/ٖ( انظر: الوسيط، للواحدي )ٗ)

 (. ٖ٘ٗ/ٕا٤بنّب )
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ًًّةحمس ْٮَن َد َٞ ذكروا ُب الغي وجوىا: قد و . اا شديدً ا مضاعفً : عذابً أي ،ىجسََٚكٮَْف ي٤َْ
ىو على  : قاؿ الزجاجو . (ٔ)وكل خّب رشاد ،أحدىا: أف كل شر عند العرب غي

زَة٦ًةحمس :لو يلقوف جزاء الغي، كقو  :أي ،حذؼ ا٤بضاؼ
َ
َٜ خ  :أي ،[ٛٙ]الفرقاف: ىجسي٤َْ

ا عن طريق ا١بنة. ورابعها: الغي واد ُب جهنم يستعيذ منو ٦بازاة اآلثاـ. وثالثها: غيِّ 
 .(ٕ)أوديتها

والوجهاف األوالف أقرب فإف كاف ُب جهنم موضع يسمى " : قاؿ الرازي
 .(ٖ)"وؿ ُب اللغةألنو ا٤بعق ؛وال ٱبرج من أف يكوف ا٤براد ما قدمنا ،بذلك جاز

ُٕٮَن حمس :وقاؿ  ً ُِ َٓ شَْكذَ ُضٮدِ َٚ ْٮَن إَِِل الكَّ َٔ ُٙ َخ٨ْ َقةٍق َويُْؽ  >3يَٮَْم يُْسَن
ُضٮدِ و٥ْ٬َُ َقةل٧ُِٮَن  ْٮَن إَِِل الكَّ َٔ ُ٭٥ْ ذ٣ٌٍِّح َوَْٝؽ ََك٩ُٮا يُْؽ ُٞ ثَْىةر٥ْ٬ُُ دَؿ٬َْ

َ
ًح خ َٕ -ٕٗ]القلم: ىجس=3َػةِم

ٖٗ.] 
 .(ٗ)٤بوضع: الصبلة ا٤بكتوبةوقد قيل: السجود ُب ىذا ا

بَِْي حمس :وقاؿ  ُٕٮَن  3Aَوي٢ٌْ يَْٮ٦َهٍِؾ ل١َ٧ُْ٤ِّؾِ َْ يَْؿ٠َ ٮا  ُٕ  ىجس3Bِإَوَذا ر٢ًَِ لَُ٭٥ُ اْر٠َ
 .(٘)الصبلة :قيل: ُعِب بالركوع ُب ىذا ا٤بوضع [.ٛٗ-ٚٗ]ا٤برسبلت:

َؿ حمسا عن أصهاب ا١بهيم: ٨بربً  وقاؿ اهلل  َٞ ُٟ َٝة >٦َ3ة َق١ََ٤ُس٥ْ ِِف َق لُٮا ل٥َْ ٩َ
٥ُِٕ ال٧ِْْك١َِْي  =٨َ٦ِ3 ال٧َُْى٤َِّْي  ُْ ُٟ جُ َْي  <3َول٥َْ ٩َ ٌِ ِ َٓ اْْلَةن َوُك٪ٍّة ٩َُسّؾُِب  ?3َوُك٪ٍّة ََنُٮُض ٦َ

ًَٮِْم اَّلِي٨ِ  دَة٩َة اِْلَُِْٞي  @3بِ
َ
ةَِِْٕٚي  3Aَظِتٍّ خ ُح النٍّ َٔ ة َٛ ُ٭٥ْ َم ُٕ َٛ  [.ٛٗ-ٕٗ]ا٤بدثر: ىجس3Bَذ٧َة َت٪ْ

                                                

 (.ٕٙ/ٖانظر: الكشاؼ ) (ٔ)
(، معا٘ب ٖٖٙ/ٖ(، معا٘ب القرآف وإعرابو، للزجاج )ٜ٘ٗ/ ٗ(، غرائب القرآف )ٕ٘٘/ٕٔ( تفسّب الرازي )ٕ)

 (.ٖٕ-ٕٕ/ٗ(، احملرر الوجيز )ٖٔٗ/ٗالقرآف، أليب جعفر النهاس )
 (.ٕ٘٘/ ٕٔ( تفسّب الرازي )ٖ)
 (.ٕٙ٘/ٛ(، الدر ا٤بنثور )ٕٗٔ/٘زيل )(، معآب التنٓٙ٘/ٖٕ( انظر: تفسّب الطربي )ٗ)
 (.ٕٔٗ/٘(، احملرر الوجيز )٘ٗٔ/ٕٗ( انظر: تفسّب الطربي )٘)
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دِِ٭٥ْ َقة٬ُٮَن  4َٮي٢ٌْ ل٧ُْ٤َِى٤َِّْي َٚ حمس :وقاؿ  َٓ ِي٨َ ٥ْ٬ُ َخ٨ْ َو ِي٨َ ٥ْ٬ُ  5اَّلٍّ اَّلٍّ
ٮَن  6يَُؿاُءوَن  ُٔ ُٕٮَن ال٧َْة  [.ٚ-ٗ]ا٤باعوف: ىجس7َوي٧ََْ٪

ا عن وقتها األوؿ فيؤخروهنا إٔب آخره دائمً  ىجسَقة٬ُٮنَ حمس" :قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 
ها على الوجو ا٤بأمور بو. وإما عن ا٣بشوع فيها ا. وإما عن أدائها بأركاهنا وشروطأو غالبً 

  .(ٔ)"والتدبر ٤بعانيها، فاللفظ يشمل ىذا كلو
أهنما قاال: ا٢بمد هلل الذي   وعن ابن عباس ، جاء عن عطاءوقد 

دِِ٭٥ْ َقة٬ُٮنَ حمسقاؿ:  َٓ  .(ٕ)، وٓب يقل: )ُب صبلهتم(ىجسَخ٨ْ َو
َْ حمس :وقاؿ اهلل  ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
ُدُز٥ْ َخ٨ْ ذ٠ِْؿِ يَة خ َْ ْو

َ
َْ أ ْمَٮا٣ُُس٥ْ َو

َ
 د٤ُِْ٭ُس٥ْ أ

ونَ  َٟ ٥ُ٬ُ اْْلَةِِسُ ِ و٣َه
ُ
َٟ َٚأ ِ ٢ْ َذل َٕ ْٛ ِ َو٨ْ٦َ َح  [.ٜ]ا٤بنافقوف: ىجساَّللٍّ

 .(ٖ)الصلوات ا٣بمس :ا٤براد بذكر اهلل ُب ىذه اآلية قيل:
إف )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  :جاء ُب ا٢بديثو 

َلَح أوؿ ما  يحاسب بو العبد يـو القيامة من َعَمِلو َصاَلتُو، فإف َصُلَحْت فقد َأفػْ
 .(ٗ)((وَأْنَجح، وإف َفَسَدْت فقد خاَب وَخِسر

  

                                                

 .(ٔٛٙ/ٕ( تفسّب ابن كثّب )ٔ)
(، الدر ا٤بنثور ٛٙٗ/ٛ(، تفسّب ابن كثّب )ٖ٘ٓ/ٓٔ(، الكشف والبياف )ٖٖٙ/ ٕٗ( انظر: تفسّب الطربي )ٕ)

 (. ٜٖٛ/ٔ(، معَبؾ األقراف )ٚٙٔ/ٕعلـو القرآف )(، اإلتقاف ُب ٘ٔٔ/ٜ(، أضواء البياف )ٖٗٙ/ٛ)
(، الكشاؼ ٔٓٔ/٘(، معآب التنزيل )ٓٓٔٔ(، الوجيز، للواحدي )ص:ٓٔٗ/ٖٕ( انظر: تفسّب الطربي )ٖ)

(ٗ/٘ٗٗ.) 
[، وقاؿ: "حسن غريب من ىذا الوجو، وقد ٖٔٗ[، والَبمذي ]٘ٙٗ[، والنسائي ]ٕ٘ٗٔ( أخرجو ابن ماجو ]ٗ)

  ىذا الوجو". وللهديث طرؽ أخرى.روي ىذا ا٢بديث من غّب
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 . (ٔ)((ةإف بين الرجل وبين الشرؾ والكفر ترؾ الصال(( :قاؿ و 
أي: وىو  ،(ٕ)((بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر يالعهد الذوُب رواية: ))

جاحد ٥با على قوؿ كثّب من أىل العلم، وإال فهو فاسق إذا هتاوف ُب أداء الصبلة من غّب 
 إنكار وجهد.

من ترؾ صالة )) :قاؿ أف رسوؿ اهلل  ( صهيح البخاري)وُب 
 .(ٖ)((العصر فقد حبط عملو

ا أنو: ذكر الصبلة يومً  عن النيب   عن عبد اهلل بن عمروو 
ا، ونجاة يـو القيامة، ومن لم يحافظ ا، وبرىانً ت لو نورً من حافظ عليها؟ كان))فقاؿ: 

يـو القيامة مع قاروف، وفرعوف،  عليها لم يكن لو نور، وال برىاف، وال نجاة، وكاف
 . (ٗ)((وىاماف، وأبي بن خلف

ا عليها؛ ألنو إذا انتفى كوهنا وفيو أنو ال انتفاع للمصلي بصبلتو إال إذا كاف ٧بافظً "
  .(٘)"٪باة مع عدـ احملافظة انتهى نفعهاا و ا وبرىانً نورً 

وىذا وعيد شديد ٤بن يصلي ويَبؾ، فبل بدَّ من ٧بافظة ا٤بسلم على الصبلة حٌب 
 تكوف لو يـو القيامة نورًا وبرىانًا و٪باة.

  
                                                

 [. ٕٛصهيح مسلم ] (ٔ)
[، وقاؿ: ٕٕٔٙ[، والَبمذي ]ٜٚٓٔ[، وابن ماجو ]ٖٜٕٕٚ[، وأٞبد ]ٜٖٖٙٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ٕ)

[، وقاؿ: ٔٔ[، وا٢باكم ]ٗ٘ٗٔ[، وابن حباف ]ٖٙٗ"حسن صهيح غريب". وأخرجو أيًضا: النسائي ]
 [.ٜٜٗٙح وال تعرؼ لو علة.  وأخرجو أيًضا: البيهقي ]صهي : صهيح اإلسناد. قاؿ الذىيب

 [.ٖ٘٘( صهيح البخاري ]ٖ)
(: "رجالو ثقات". وأخرجو أيًضا: عبد بن ٞبيد ٕٜٕ/ٔ)  [، قاؿ ا٥بيثميٙٚ٘ٙأخرجو أٞبد ] (ٗ)

  [.ٕ٘ٙ٘[. والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٖٕٙٚ[،  والدارمي ]ٖٖ٘]
 (.ٖٗٙ/ٔنيل األوطار ) (٘)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

176 

 

 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة :وُب )صهيح مسلم(
وُب رواية - (ٔ)ي، يقوؿ: يا َويْػَلوإذا قرأ ابن آدـ السجدة فسجد اعتزؿ الشيطاف يبك))

بالسجود  أمر ابن آدـ بالسجود فسجد فلو الجنة، وأمرتُ  -يا ويليأيب كريب: 
حدثِب زىّب بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا األعمش ّٔذا اإلسناد،  ((.فَِلَي النار فأبيتُ 

 .(ٕ)((َفِلَي النار فعصيتُ ))مثلو غّب أنو قاؿ: 
 : قاؿ: قاؿ ٕب رسوؿ اهلل  رعن أيب ذ :وُب )صهيح مسلم(

يميتوف الصالة  -أو-؟ كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخروف الصالة عن وقتها))
صل الصالة لوقتها، فإف أدركتها معهم، ))قاؿ: قلت: فما تأمر٘ب؟ قاؿ:  ،((؟عن وقتها

  .(ٖ)((فصل، فإنها لك نافلة
 

 :والعالج ثانًيا: الوقاية من آفات ترؾ الصالة
و٦بالسة  ا٤بفيدة، وا٤بواعظ الدينية الدروس تقوية الوازع اإلٲبا٘ب من خبلؿ ٠باع – ٔ

 العلماء والصا٢بْب.
 تعليم األىل واألوالد أحكاـ الصبلة وفضلها، وحثهم على أدائها ُب وقتها: - ٕ

                                                

داب الكبلـ، وىو أنو إذا عرض ُب ا٢بكاية عن الغّب ما فيو سوء، واقتضت ا٢بكاية رجوع الضمّب إٔب ( ىو من آٔ)
ا٤بتكلم صرؼ ا٢باكي الضمّب عن نفسو؛ تصاونًا عن صورة إضافة السوء إٔب نفسو. شرح النووي على 

 (.ٔٚ/ٕصهيح مسلم )
 [.ٔٛ( صهيح مسلم ]ٕ)
 [.ٛٗٙ( صهيح مسلم ]ٖ)
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مروا أوالدكم بالصالة وىم أبناء سبع سنين، واضربوىم )) :وقد جاء ُب ا٢بديث
  .(ٔ)((شر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجععليها وىم أبناء ع

؛ ليكوف ذلك ٛبريًنا ٥بم على العبادة؛ لكي يبلغوا وىم  قاؿ الفقهاء: وىكذا ُب الصـو
 . (ٕ) مستمروف على العبادة والطاعة، و٦بانبة ا٤بعصية وترؾ ا٤بنكر

يو "فواجٌب على كلّْ مسلم أف يعلَّْم أىلو ما ّٔم ا٢باجة إل : قاؿ ابن عبد الرب
 . (ٖ)من أمر دينهم، وينهاىم عما ال ٰبلُّ ٥بم"

وأف يسأؿ أىل العلم عما أف يفقو ا٤بكلف مكانة الصبلة وفضلها وأحكامها،  - ٖ
  :جهلو منها

إفَّ احملافظَة على الصَّبلة عموًما يُػَعدُّ من ا٤بنجيات من العذاب كما دلَّت النُّصوص 
صوصة، والنَّو على أهنا من ا٤بنجيات على ذلك. وقد وردت أحاديث لفضِل صلواٍت ٨ب

 من النَّار.
ما جاء  :فمن األحاديث الدالة على أف احملافظة على الصَّبلة عموًما من ا٤بنجيات 

))إفَّ الميت إذا وضع في قبره  :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة 
انت الصَّاَلُة عند رأسو، ًنا كإنو ليسمع َخْفَق نَِعاِلِهْم حين يُػَولُّوَف عنو، فإذا كاف مؤم

                                                

[، وا٣برائطي ُب )مكاـر األخبلؽ( ٜ٘ٗ[، وأبو داود ]ٜٛٙٙ[، وأٞبد ]ٕٖٛٗشيبة ]( أخرجو ابن أيب ٔ)
(، والبيهقي ُب )السنن ٕٙ/ٓٔ[، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٛٓٚ[، وا٢باكم ]ٚٛٛ[، والدارقطِب ]ٚ٘ٗ]

ُب )رياض   [، عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده. قاؿ اإلماـ النوويٖٖٕٖالكربى( ]
 (: "رواه أبو داود بإسناد حسن".ٕٙٔالصا٢بْب( )ص:

 (.ٜٛٔ/ٛ( انظر: تفسّب ابن كثّب )ٕ)
 (.ٕٚ/ٖاالستذكار )( ٖ)
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الزََّكاُة عن يمينو، والصَّـو عن شمالو، وفعُل الخيرات، والمعروُؼ، واإلحساُف إلى و 
 .(ٔ)ا٢بديث النَّاس عند رجليو((

))إف أوؿ ما يحاسب  :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  وعن أيب ىريرة 
َلَح وَأْنَجح، وإف َفَسَدْت بو العبد يـو القيامة من َعَمِلِو َصاَلتُو، فإف َصُلَحْت فقد َأفػْ 

 .(ٕ)فقد خاَب وَخِسَر((
))أرأيتم قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  وُب )الصهيح(: عن أيب ىريرة 

َقى من َدرَِنِو  لو أف نهًرا بباب أحدكم يغتسُل منو ُكلَّ يـو خمَس َمرَّاٍت، ىل يَػبػْ
َلَواِت اْلَخْمس، َيْمُحو ))فذلك َمَثُل الصَّ قالوا: ال يبقى من َدَرنِِو شيء، قاؿ:  ،شيٌء؟((

 .(ٖ)اهللُ ِبِهنَّ الخطايا((
))الصَّاَلُة الَخْمس، قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  وعن أيب ىريرة 

نػَُهنَّ، ما لم تُػْغَش الكبائر((   .(ٗ)والُجْمَعة إلى الُجْمَعة، َكفَّارٌَة لما بَػيػْ
على  ))من حافظ قاؿ: وعن َحْنظََلَة اأُلَسْيِديّْ، أفَّ رسوؿ اهلل 

الصَّلوات اْلَخْمِس، على ُوُضوئَِها، ومواقيِتَها، وركوِعَها، وسجودىا، يراىا حقِّا هلِل 
ـَ على النَّار((  .(٘)عليو، ُحرّْ

                                                

[، والطربا٘ب ُب ٖٖٔٔ[، وابن حباف ]ٕٕٙٓٔ[، وابن أيب شيبة ]ٖٓٚٙ( أخرجو عبد الرزاؽ ُب )ا٤بصنف( ]ٔ)
(: ٕ٘ -ٔ٘/ٖ)  [، قاؿ ا٥بيثميٚٙ[، والبيهقي ُب )إثبات عذاب القرب( ]ٖٕٓٙ)األوسط( ]

 "رواه الطربا٘ب ُب )األوسط(، وإسناده حسن".
[، وقاؿ: "حسن غريب من ىذا الوجو، وقد ٖٔٗ[، والَبمذي ]٘ٙٗ[، والنسائي ]ٕ٘ٗٔ( أخرجو ابن ماجو ]ٕ)

 روي ىذا ا٢بديث من غّب ىذا الوجو". وللهديث طرؽ أخرى.
 [.ٚٙٙ[، مسلم ]ٕٛ٘( صهيح البخاري ]ٖ)
 [.ٖٖٕ( صهيح مسلم ]ٗ)
(: "رواه أٞبد ٜٕٛ/ٔ[. قاؿ ا٥بيثمي )ٜٖٗٗ[، والطربا٘ب ]ٖٙٗٛٔ[، وأٞبد ]ٕٖٛرجو ابن أيب شيبة ]أخ (٘)

 [.ٕٙٙ٘والطربا٘ب ُب )الكبّب(، ورجاؿ أٞبد رجاؿ الصهيح".  كما أخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
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ـَ اهلل على النَّار أف تَْأُكَل َأثَػَر السُّجودوُب ا٢بديث: )) . إٔب غّب ذلك من (ٔ)((َحرَّ
 األحاديث، وىي كثّبة.

الة  على فضل صلواٍت ٨بصوصة، والنَِّو على أهنا من ا٤بنجيات *ومن األحاديث الدَّ
من النار ما جاء ُب )صهيح مسلم( عن أيب بكِر بِن ُعَمارََة بِن ُرَؤيْػَبة، عن أبيو، قاؿ: 

لن يَِلَج النَّاَر َأَحٌد َصلَّى قبل طلوع الشمس، يقوؿ: )) ٠بعت رسوؿ اهلل 
 .(ٕ)((، يعِب: الفجر والعصروقبل غروبها
ْرَدْين دخل الجنَّةالصهيهْب(: ))وُب )  .(ٖ)((من َصلَّى البػَ
: تثنية برد، بفتح الباء ا٤بوحدة وسكوف الراء، وا٤براد ّٔما: صبلة ((البَػْرَدْين))قولو: 

 . (ٗ)الفجر والعصر
"قاؿ كثّب من العلماء: ٮبا الفجر والعصر، و٠بّْيا بذلك؛ ألهنما  : قاؿ القرطيب

 . (٘)يفعبلف ُب وقٍب الربد"
"ألهنما يصلياف ُب بردي النهار، وٮبا طرفاه حْب يطيب  : وقاؿ ا٣بطايب

"  .(ٙ)ا٥بواء وتذىب َسْوَرُة ا٢برّْ
  

                                                

 [.ٕٛٔ[، مسلم ]ٖٚٗٚ( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.ٖٗٙ( صهيح مسلم ]ٕ)
 [.ٖ٘ٙ[، مسلم ]ٗٚ٘]( صهيح البخاري ٖ)
 (.ٖٖٔ/ٕ(، مرعاة ا٤بفاتيح )ٔٚ/٘(، عمدة القاري )ٖ٘/ٕ( انظر: فتح الباري، البن حجر )ٗ)
 (.ٕٕٙ/ٕ( ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيو كتاب مسلم )٘)
(، عمدة ٖ٘/ٕ(، فتح الباري، البن حجر )ٛٛٔ -٘ٛٔ/ٔ( انظر: غريب ا٢بديث، أليب سليماف ا٣بطايب )ٙ)

  و)َسْورَة ا٢بر(: ُوثُوبُو واشتداده.(. ٔٚ/٘القاري )
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"أي: الفجر والعصر، وخصمهما؛ لكوهنما شاقْب، فمن  : وقاؿ ا٤بناوي
 .  (ٔ)واظب عليهما واظب على غّبٮبا باألؤب"

فنظر إٔب القمر  قاؿ: كنا عند النيب  وعن جرير بن عبد اهلل 
إنكم ستروف ربكم، كما تروف ىذا القمر، ال ُتَضامُّوَف في فقاؿ: )) -يعِب البدر-ليلة 

رؤيتو، فإف استطعتم أف ال تُػْغَلُبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
ُ٘ؿُ حمس ((، ٍب قرأ:فافعلوا ٧ِْف َوَرج٢َْ ا٣ْ ٤ُٮِع النٍّ َُ َٟ َرج٢َْ  ِ قاؿ  [،ٜٖ]ؽ: ىجسوِب وََقّجِْط ِِب٧َِْؽ َربّ

 .(ٕ)إ٠باعيل: افعلوا ال تفوتنكم
َـّ َحِبيَبَة وعن  يقوؿ:  قالت: ٠بعت رسوؿ اهلل   -زوج النَّيبّْ -ُأ

 .(ٖ)((من حافظ على أربع ركعاٍت قبل الظُّهر، وأربٍع بعدىا، َحُرـَ َعَلى النَّارِ ))
 سائر األعماؿ:ُب  اإلخبلص هلل  - ٗ

ا للشريعة ُب الصورة الظاىرة، إف كاف العمل موافقً ":  قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب
وىذا حاؿ ا٤بنافقْب  ،فهو مردود على فاعلو ولكن ٓب ٱبلو عاملو القصد هلل 

ةِ حمس :وا٤برائْب، كما قاؿ  َٓ َ و٬ََُٮ َػةدُِخُ٭٥ْ ِإَوَذا َٝةُمٮا إَِِل الىٍّ ٮَن اَّللٍّ ُٔ إِنٍّ ال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي ُُيَةدِ
ًٓ َٝةُمٮا ٠َُكةَِل يُ  ًِ٤َٝ ٍّْ

ِ َ إ َْ يَْؾ٠ُُؿوَن اَّللٍّ ََٚٮي٢ٌْ حمس: وقاؿ  [،ٕٗٔ]النساء: ىجسَؿاُءوَن انلٍّةَس َو
دِِ٭٥ْ َقة٬ُٮَن  4ل٧ُْ٤َِى٤َِّْي  َٓ ِي٨َ ٥ْ٬ُ َخ٨ْ َو ِي٨َ ٥ْ٬ُ يَُؿاءُوَن  5اَّلٍّ ٮَن  6اَّلٍّ ُٔ ُٕٮَن ال٧َْة َوي٧ََْ٪

َْ َذ٨ْ٧َ ََكَن يَؿْ حمس :و٥بذا قاؿ  ،[ٚ-ٗ]ا٤باعوف:ىجس7 ًٓ َوةِْلًة َو ٢ْ٧َْٕ َخ٧َ ةءَ َرب٫ِِّ ٤ًََْٚ َٞ ِ ُصٮ ٣
َظًؽا

َ
  .(ٗ)"[ٓٔٔ]الكهف: ىجسشَُْرِْك ثَِِٕجةَدةِ َرب٫ِِّ أ

                                                

 (.ٖٖٓ/ ٕالتيسّب بشرح ا١بامع الصغّب ) (ٔ)
 [.ٖٖٙ[، مسلم ]ٖٗٗٚ، ٔ٘ٛٗ، ٖٚ٘، ٗ٘٘( صهيح البخاري ]ٕ)
[، وقاؿ: "حسن صهيح غريب". وأخرجو أيًضا: النسائي ٕٛٗ[، والَبمذي ]ٜٕٙٔأخرجو أبو داود ] (ٖ)

[، وا٢باكم ٖٕٙٔ[، والشاميْب ]ٖٖٛٓو)األوسط( ][، ٔٗٗ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٙٔٛٔ]
 [.ٕٗٙٗ[، والبيهقي ُب )السنن( ]٘ٚٔٔ]

 (.ٖ٘ٛ/ ٔ( تفسّب ابن كثّب )ٗ)
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 ، والتزود من دار الفناء لدار البقاء.تذكر ا٤بوت واآلخرة - ٘
قاؿ اهلل د. واحَباـ ا٤بواعياالىتماـ ٗبواقيت الصبلة، والتعود على النظاـ،  - ٙ
: ةَ ََك٩َْخ لََعَ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي ٠ِذَةثًة َمٮُْٝٮدًة إِنٍّ حمس َٓ بل ٯبوز تأخّب الصبلة ف [،ٖٓٔ]النساء: ىجسالىٍّ

  .عن وقتها إال لعذر شرعي من نـو أو إغماء أو نسياف أو ٫بوه
 مسوؽ مساؽ التعليل للهرص على أدائها ُب أوقاهتا." ىجس٠َِذةثًة َمٮُْٝٮدًةحمس :وقولو 

قات، وا٤بنجم عليها، وقد يستعمل ٗبعُب ا٤بفروض على طريق آّاز. وا٤بوقوت: احملدود بأو 
 .(ٔ)"واألوؿ أظهر ىنا

 االبتعاد عن الذنوب وا٤بعاصي، و٦باىدة النفس وا٥بوى والشيطاف. - ٚ
وحالو ُب صبلتو، وحاؿ  تدبر اآليات، ومطالعة سّبة النيب  - ٛ

ُب صبلهتم وقراءهتم أو ٠باعهم  أصهابو الكراـ رضواف اهلل عليهم، وحاؿ  السلف الصاّب
 آليات القرآف الكرٙب: 

 قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل   الشّْخّّْبعن عبد اهلل بن فقد جاء    
 .(ٕ)يصلي وُب صدره أزيز كأزيز ا٤برجل من البكاء

: -ابفتح األلف بعدىا زاي مكسورة ٍب ٙبتانية ساكنة ٍب زاي أيضً - ((األزيز))و
 : ىو أف ٯبيش جوفو ويغلي من البكاء. (لنهايةا)وىو صوت القدر. قاؿ ُب 

وقد يطلق  ،، قدر من ٫باس-بكسر ا٤بيم وسكوف الراء وفتح ا١بيم- ((المرجل))و
  ولعلو ا٤براد ُب ا٢بديث. .على كل قدر يطبخ فيها

  

                                                

 (.ٜٛٔ/ ٘( التهرير والتنوير )ٔ)
[، وابن خزٲبة ٜٜ٘ٔ[، وأبو يعلى ]ٕٗٔٔ[، والنسائي ]ٜٗٓ[، وأبو داود ]ٖٚٔٙٔ( أخرجو أٞبد ]ٕ)

[، وقاؿ: صهيح على شرط مسلم، ووافقو الذىيب. وأخرجو ٜٔٚكم ][، وا٢با ٘ٙٙ[، وابن حباف ]ٜٓٓ]
 [.ٖٖٙ٘(، والبيهقي ]ٕٔٔ/ٕ[،  وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٜٔٙٔأيًضا: ٛباـ ]
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  .(ٔ)الطاحوف :يعِب ((كأزيز الرحا)) :وُب رواية أيب داود
مروا أبا بكر رض قاؿ: ))واشتد عليو ا٤ب ،وعندما مرض رسوؿ اهلل 

إنو رجل رقيق، إذا قاـ مقامك ٓب يستطع أف  : قالت عائشة ((فليصل بالناس
مروه فيصلي، ))قاؿ: ففعاودتو، (( مروا أبا بكر فليصل بالناس))يصلي بالناس، قاؿ: 

  .(ٕ) نيبػػػال اةػػػػػاس ُب حيػػػػالنَّ ػػػػى بلَّ ػػػػ، فص((واحب يوسفػػػإنكن ص
ُب غزوة  قاؿ: خرجنا مع رسوؿ اهلل  بن عبد اهلل  عن جابرو 

، قافبًل  ذات الرقاع، فأصيبت امرأة من ا٤بشركْب، فلما انصرؼ رسوؿ اهلل 
ا، فهلف أف ال ينتهي حٌب يهريق دما ُب أصهاب ٧بمد وجاء زوجها وكاف غائبً 
،  فخرج يتبع أثر النيب،  فنزؿ النيب  فقاؿ: منزاًل ،

فانتدب رجل من ا٤بهاجرين، ورجل من األنصار،  ،((؟ليلتنا ىذهمن رجل يكلؤنا ))
، قاؿ: وكانوا نزلوا إٔب شعب من ((فكونوا بفم الشعب))فقاال: ٫بن يا رسوؿ اهلل، قاؿ: 

الوادي، فلما خرج الرجبلف إٔب فم الشعب، قاؿ األنصاري للمهاجري: أي الليل أحب 
لو، فاضطجع ا٤بهاجري فناـ، وقاـ إليك أف أكفيكو؟ أولو أو آخره؟ قاؿ: اكفِب أو 

، فرماه (ٖ)األنصاري يصلي، وأتى الرجل، فلما رأى شخو الرجل عرؼ أنو ربيئة القـو
ا، ٍب رماه بسهم آخر، فوضعو فيو، فنزعو بسهم، فوضعو فيو، فنزعو فوضعو، وثبت قائمً 

د، ٍب ا، ٍب عاد لو بثالث، فوضعو فيو، فنزعو فوضعو، ٍب ركع وسجفوضعو، وثبت قائمً 

                                                

 (.٘ٗ/ٔ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر، مادة )أزز( )ٖ٘ٚ/ٕ( نيل األوطار )ٔ)
[، مسلم ٖٖٓٚ، ٖٖ٘ٛ، ٖٖٗٛ، ٙٔٚ، ٖٔٚ، ٕٔٚ، ٕٛٙ، ٜٚٙ، ٛٚٙ، ٗٙٙ( صهيح البخاري ]ٕ)

مثل صواحبو ُب التظاىر على ما يردف من كثرة اإل٢باح فيما أي:  ()صواحب يوسف() [.ٕٓٗ، ٛٔٗ]
 ٲبكن أف يكوف.

(ٖ : ، وىو -ابفتح راء وكسر موحدة وياء ساكنة وٮبزة بعدىا، وقد تشدد الياء وتَبؾ ا٥بمزة ٚبفيفً -( ربيئة القـو
.الرقيب وا١باسوس وا٢بارس الذي ي  كوف ُب طليعة القـو
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 (ٕ)صاحبو، فقاؿ: اجلس فقد أُوتِيت، فوثب، فلما رآٮبا الرجل عرؼ أف قد نذروا (ٔ)أىب
 ،بو فهرب، فلما رأى ا٤بهاجري ما باألنصاري من الدماء، قاؿ: سبهاف اهلل، أال أىببتِب

قاؿ: كنت ُب سورة أقرؤىا، فلم أحب أف أقطعها حٌب أُْنِفَذَىا، فلما تابع الرمي ركعت 
ٕبفظو، لقطع نفسي  رسوؿ اهلل  ا أمر٘بَك، واٙب اهلل، لوال أف أضيع ثغرً فَأُرِيتُ 

 .(ٗ)، أو أُْنِفَذَىا(ٖ)قبل أف أقطعها
 :أف يبادر ا٤بكلف إٔب الصبلة برغبة منو و٧ببة لشرع اهلل  - ٜ

الرسوؿ من أحكاـ؛ فمن أبغض شريعة  ٯبب على كل مسلم ٧ببَّة ما شرع اهلل 
، الناس ُب شعائر اإلسبلـ، أو أبغض أيَّ طاعة ٩با يتعبد بو شعّبة من  أو أبغض

ٍَ حمس :عملو؛ لقولو دين اإلسبلـ فإنو يبطل  ْظَج
َ
ُ َٚأ َل اَّللٍّ ـَ ْ٩

َ
جٍُّ٭٥ْ ٠َؿ٬ُِٮا ٦َة خ

َ
َٟ ثِد ِ َذل

ْخ٧َةلَُ٭٥ْ 
َ
وال شكَّ أفَّ الشَّرع فيو تكاليف، وفيو ما َيُشقُّ على النػُُّفوس، وىذا ىو  [.ٜ]٧بمد: ىجسأ

بب ُب تسمية األحكاـ بالتَّكليف؛ ألفَّ ا١بنة ُحفَّت با٤بكاره، وقد يكوف ذلك ُب بداية السَّ 
ذ بالطَّاعة. والرَّسوؿ  األمر، فإذا اعتاده وأدرؾ ما فيو من ا٤بصلهة والصلة وا٤بقصد فإنو يتلذَّ

 (( :أرحنا يا بالؿ بالصَّالةيقوؿ))(٘).  
                                                

( بتشديد الباء، أي: أيقظ.ٔ)  ( )أىبَّ
 وعلموا ٗبكانو. ،، أي: شعروا بو-بفتح نوف وكسر ذاؿ معجمة-)نذروا بو(  (ٕ)
 أي: الصبلة. (ٖ)
[، ٜٙٛ[، والدارقطِب ]ٜٙٓٔ[، وابن حباف ]ٖٙ[، وابن خزٲبة ]ٜٛٔوأبو داود ][، ٗٓٚٗٔأٞبد ]أخرجو  (ٗ)

  [.ٖٙٙ، ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا: البيهقي ]"صهيح اإلسناد": [، وقاؿٚ٘٘وا٢باكم ]
( قاؿ ُب )الكشف(: "رواه أبو داود عن سآب بن أيب ا١بعد قاؿ: قاؿ رجل: ليتِب صليت فاسَبحت، فكأهنم ٘)

. وأليب ()يا ببلؿ أقم الصبلة أرحنا ّٔا()يقوؿ:  عابوا ذلك عليو، فقاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 
د بن ا٢بنفية أنو قاؿ: انطلقت أنا وأيب إٔب صهر لنا ُب األنصار نعوده فهضرت الصبلة فقاؿ داود عن ٧بم

لبعض أىلو: يا جارية: ائتو٘ب بوضوء لعلي أصلي فأسَبيح، قاؿ: فأنكرنا ذلك عليو، فقاؿ: ٠بعت رسوؿ 
[. وا٢بديث لو أطراؼ  ٕٖٔكشف ا٣بفاء ]  "()قم يا ببلؿ فأرحنا بالصبلة()يقوؿ:  اهلل 

 كثّبة.
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 . (ٔ)((صَّاَلةِ َوُجِعَل قُػرَُّة َعْيِني ِفي الويقوؿ: ))
كما   -وال سيما ُب بداية األمر قبل أف يعتاده–وال بد ُب التكليف من االصطبار 

٤ًََْ٭ةحمس :قاؿ اهلل  َٔ َِبْ  َُ ةِ َواْو َٓ َٟ ثِةلىٍّ َ٤٬ْ
َ
ُمْؿ أ

ْ
 .[ٕٖٔ]طو: ىجسَوأ
. قاؿ اإلماـ (ٕ)((الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)) :وقاؿ النيب 

من مسجوف ٩بنوع ُب الدنيا من الشهوات احملرمة "معناه: أف كل مؤ  : النووي
وا٤بكروىة، مكلف بفعل الطاعات الشاقة، فإذا مات اسَباح من ىذا، وانقلب إٔب ما أعد 

لو من النعيم الدائم، والراحة ا٣بالصة من النقصاف. وأما الكافر فإ٭با لو من ذلك  اهلل 
مات صار إٔب العذاب الدائم،  فإذا -مع قلتو وتكديره با٤بنغصات-ما حصل ُب الدنيا 

 .(ٖ)وشقاء األبد"
"وال يزاؿ العبد يعا٘ب الطاعة ويألفها وٰببها ويؤثرىا حٌب  :قاؿ ابن القيم 

برٞبتو عليو ا٤ببلئكة تُؤزُُّه إليها أزًا، وٙبرضو عليها، وتزعجو عن فراشو  يرسل اهلل 
إليو الشياطْب،   يرسل اهلل وال يزاؿ يألف ا٤بعاصي وٰببها ويؤثرىا، حٌب و٦بلسو إليها.
 فتؤزه إليها أزًا.

فاألوؿ قويّّ جنََّد الطَّاَعَة با٤بدد، فكانوا من أكرب أعوانو، وىذا قوي جنََّد ا٤بعصية 
األسباب  :وقد بيت ُب كتاب: )احملبة صورىا وأحكامها( .(ٗ)با٤بدد فكانوا أعوانًا عليو"

 الٍب تعْب على ٧ببة الطاعات.
  

                                                

[، ٖٕٓ٘[، والطربا٘ب ُب )األوسط( ]ٕٖٛٗ[، وأبو يعلى ]ٜٖٜٖ[، والنسائي ]ٖٜٕٕٔ( أخرجو أٞبد ]ٔ)
[، وقاؿ: "صهيح على شرط مسلم"، ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا: ٕٙٚٙ[، وا٢باكم ]ٔٗٚو)الصغّب( ]

 ا٤بغّبة.[ عن ٕٔٓٔ[، كلهم عن أنس. كما أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٖٗ٘ٗٔالبيهقي ]
 [. ٜٕٙ٘( صهيح مسلم ]ٕ)
 (.ٖٜ/ٛٔ( شرح اإلماـ النووي على صهيح مسلم )ٖ)
 (.ٙ٘ا١بواب الكاُب )ص: (ٗ)
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 اضطاذراضـطـبحث                                         
 اضزصاةترك                                          

 
 

 أواًل: مكانة الزكاة وعقوبة تاركها:
إف من بْب أركاف اإلسبلـ العظيمة ركن الزكاة، وىو ثالث أركاف الدين كما جاء ُب 

بني اإلسالـ على )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن ابن عمرا٢بديث: 
شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل، وإقاـ الصالة، وإيتاء الزكاة،  :خمس

 .(ٔ)((وصـو رمضاف، وحج البيت
  الزكاة ُب اللغة ٤بعنيْب: :قاؿ ابن دقيق العيد 

  النماء.: أحدىما
 الطهارة.: والثاني

ّكًِِ٭٥ْ ثَِ٭ةحمس :و فمن األوؿ. قو٥بم: زكاة الزرع. ومن الثا٘ب: قول  ـَ  ىجسَودُ
  .[ٖٓٔ]التوبة:

و٠بي ىذا ا٢بق زكاة باالعتبارين. أما باالعتبار األوؿ: فبمعُب أف يكوف إخراجها 
  .(ٕ)((ما نقص ماؿ من صدقة)) ُب ا٢بديث: كما صح  ،ا للنماء ُب ا٤باؿسببً 

                                                

 [.ٙٔ[، مسلم ]ٛ( صهيح البخاري ]ٔ)
[، وابن ٞبيد ٖٔٓٛٔ( أخرجو مسلم بلفظ: ))ما نقصت صدقة من ماؿ((. وسيأٌب، وا٢بديث: أخرجو أٞبد ]ٕ)

 =[، وأبو يعلىٕٖٓٔؿ: "حسن صهيح". وأخرجو أيًضا: البزار ][، وقإٖٕ٘[، والَبمذي ]ٜ٘ٔ]
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ناقو النقصاف ٧بسوس بإخراج القدر الواجب. فبل يكوف غّب  ووجو الدليل منو: أف
ا. أعِب: ا٤بعنوي وا٢بسي ُب الزيادة. أو إال بزيادة تبلغو إٔب ما كاف عليو، على ا٤بعنيْب ٝبيعً 

لتعلقها بو أو ٗبعُب تضعيف  ؛ٗبعُب: أف متعلقها األمواؿ ذات النماء. و٠بيت بالنماء
  .(ٔ)((إف اهلل يربي الصدقة حتى تكوف كالجبل)) ُب ا٢بديث: أجورىا. كما جاء

عُب الثا٘ب: فؤلهنا طهرة للنفس من رذيلة البخل، أو ألهنا تطهر من الذنوب. وأما با٤ب
وىذا ا٢بق أثبتو الشارع ٤بصلهة الدافع واآلخذ معا. أما ُب حق الدافع: فتطهّبه وتضعيف 

 .(ٕ)"أجوره. وأما ُب حق اآلخذ: فلسد خلتو
  .عأباقَباهنا بالصبلة ُب كتاب اهلل تمنها:  يظهر فضل الزكاة من أوجو:و 

 قاؿ: ٤با توُب رسوؿ اهلل   ن أيب ىريرةع :(الصهيح)وُب 
أليب   واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قاؿ عمر بن ا٣بطاب

أمرت أف أقاتل )) :كيف تقاتل الناس، وقد قاؿ رسوؿ اهلل :  بكر
عصم مني مالو،  الناس حتى يقولوا: ال إلو إال اهلل، فمن قاؿ: ال إلو إال اهلل، فقد

واهلل ألقاتلن من فَػرََّؽ بْب :  ، فقاؿ أبو بكر((ونفسو، إال بحقو وحسابو على اهلل
 كانوا يؤدونو إٔب رسوؿ اهلل الصبلة، والزكاة، فإف الزكاة حق ا٤باؿ، واهلل لو منعو٘ب عقااًل 

 لقاتلتهم على منعو، فقاؿ عمر بن ا٣بطاب : اهلل، ما ىو إال  فو
 .(ٖ)للقتاؿ، فعرفت أنو ا٢بق  قد شرح صدر أيب بكر  أف رأيت اهلل

                                                                                                                                   

(: "رواه أٞبد وأبو يعلى والبزار، وفيو رجل ٓب ٘ٓٔ/ٖ)  [. قاؿ ا٥بيثمي٘٘ٛ[، والطربا٘ب ]ٜٗٛ]=
 يسم، ولو عند البزار طريق عن أيب سلمة عن أبيو، وقاؿ: إف الرواية ىذه أصح".

 ( متفق عليو، وسيأٌب. ٔ)
 (.ٖ٘ٚ -ٖٗٚ /ٔكاـ )إحكاـ اإلح( ٕ)
)وحسابو )[، واللفظ لو. قولو: ٕٓ[، مسلم ]ٕٗٛٚ، ٕٜ٘ٙ، ٕٜٗٙ، ٓٓٗٔ، ٜٜٖٔ( صهيح البخاري ]ٖ)

معناه: أي فيما يستسروف بو وٱبفونو دوف ما ٱبلوف بو ُب الظاىر من األحكاـ الواجبة. وأما  (على اهلل(
 =العقاؿ صدقة عاـ. وقاؿ : سبلـ )العقاؿ( فقد اختلفوا ُب تفسّبه، فقاؿ أبو عبيد القاسم بن



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

187 

 

 .-كما تقدـ- أهنا ثالث أركاف اإلسبلـ ا٣بمسةومنها: 
ا٢بديث كما جاء ُب   ،من حيث ىي فريضة أفضل من سائر الصدقات وىي

 .(ٔ)((عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليو ب إليَّ وما تقرَّ )) :القدسي
أسباب دخوؿ ا١بنة، ورفعة زكاة بنفس طيبة من واحملافظة على أداء فريضة ال

قاؿ رسوؿ اهلل  قاؿ: عن أيب الدرداء  :كما جاء ُب ا٢بديثالدرجات،  
 :(( خمس من جاء بهن مع إيماف دخل الجنة: من حافظ على الصلوات

الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودىن ومواقيتهن، وصاـ رمضاف، وحج البيت 
قيل: يا نيب اهلل،  ((،وأعطى الزكاة طيبة بها نفسو، وأدى األمانة، إف استطاع إليو سبياًل 

                                                                                                                                   

غّبه: العقاؿ ا٢ببل الذي يعقل بو البعّب وىو مأخوذ مع الفريضة؛ ألف على صاحبها التسليم، وإ٭با يقع =
ذىب كثّب من احملققْب إٔب أف ا٤براد  :(. وقاؿ اإلماـ النووي ٕٔ/ٕقبضها برباطها" معآب السنن )

وىذا القوؿ ٰبكى عن مالك وابن أيب ذئب وغّبٮبا، وىو اختيار بالعقاؿ: ا٢ببل الذي يعقل بو البعّب، 
صاحب التهرير، وٝباعة من حذاؽ ا٤بتأخرين. قاؿ صاحب التهرير: قوؿ من قاؿ: ا٤براد صدقة عاـ 
تعسف وذىاب من طريقة العرب؛ ألف الكبلـ خرج ٨برج التضييق والتشديد وا٤ببالغة فيقتضي قلة ما علق بو 

ىو  ذا ٞبل على صدقة العاـ ٓب ٰبصل ىذا ا٤بعُب. قاؿ النووي: وىذا الذي اختارهالعقاؿ وحقارتو، وإ
وكذلك أقوؿ أنا. ٍب اختلفوا ا٤براد بقولو: ))منعو٘ب  : قاؿ الشوكا٘بالصهيح الذي ال ينبغي غّبه. 

 بعض عقاال(( فقيل: قدر قيمتو ُب زكاة الذىب والفضة وا٤بعشرات وا٤بعدف والركاز والفطرة وا٤بواشي ُب
أحوا٥با، وىو حيث ٯبوز دفع القيمة. وقيل: زكاة عقاؿ إذا كاف من عروض التجارة. وقيل: ا٤براد ا٤ببالغة وال 
ٲبكن تصويره ويرده ما تقدـ. وقيل: إنو العقاؿ الذي يؤخذ مع الفريضة؛ ألف على صاحبها تسليمها 

(. وعند البخاري ٙٗٔ/ٗ(، نيل األوطار )ٜٕٓ-ٕٛٓ/ٔبرباطها. شرح النووي على صهيح مسلم )
[: قاؿ ابن بكّب، وعبد اهلل عن الليث: عناقًا، وىو أصح.  و)العناؽ(: األنثى من أوالد ا٤بعز ما ٓب ٕٗٛٚ]

 يتم ٥با سنة.
 [. ٕٓ٘ٙ( صهيح البخاري ]ٔ)
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الغسل من الجنابة، إف اهلل لم يأمن ابن آدـ على شيء من ))وما أداء األمانة؟ قاؿ: 
 .(ٔ)((دينو غيرىا

 وعن عمرو بن مرة ا١بهِب قاؿ: جاء رجل من قضاعة إٔب رسوؿ اهلل 
رسوؿ اهلل، وصليت الصلوات ا٣بمس، وصمت  فقاؿ: إ٘ب شهدت أف ال إلو إال اهلل وأنك

من مات على ىذا كاف من )) :رمضاف وقتو، وآتيت الزكاة، فقاؿ رسوؿ اهلل 
 .(ٕ)((الصديقين والشهداء

وقد شرعت الزكاة ٢بكم عظيمة، ومصاّب ٝبة تعود على األفراد وآّتمعات با٣بّب 
. قاؿ -كما تقدـ– واآلخذ معاأثبتو الشارع ٤بصلهة الدافع والفضل العظيم، فهذا ا٢بق 

ّكًِِ٭٥ْ ثَِ٭ةحمس: اهلل  ـَ ّ٭ِؿ٥ْ٬ُُ َودُ َُ ْمَٮالِِ٭٥ْ َوَؽًَٝح ُت
َ
فالزكاة تطهر  [.ٖٓٔ]التوبة: ىجسُػْؾ ٨ْ٦ِ أ

 النفس من درف الشح والبخل، وىي سبب ٢بصوؿ النماء والربكة ُب ا٤باؿ.
َؽَٝ حمس :قاؿ اهلل   ُ الّؿِبَة َويُْؿِّب الىٍّ ُٜ اَّللٍّ : وقاؿ [، ٕٙٚ]البقرة: ىجسةتِ َح٧َْع

ِ َو٦َة آدَحُْذ٥ْ ٨ْ٦ِ َزََكةٍ دُؿِيؽُ حمس ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ َٓ يَْؿبُٮ  ْمَٮاِل انلٍّةِس َٚ
َ
بَُٮ ِِف أ وَن وَْص٫َ َو٦َة آدَحُْذ٥ْ ٨ْ٦ِ رِبًة ٣رَِيْ

ٮنَ  ُٛ ِٕ ٌْ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ ِ و٣َه
ُ
ِ َٚأ : ىجساَّللٍّ  [. ٜٖ]الرـو

  

                                                

( قاؿ (، والطربا٘ب كما ُب )٦بمع الزوائدٕٕٚ[، و٧بمد بن نصر ا٤بروزي ُب )الوتر( )ص:ٜٕٗ( أخرجو أبو داود ]ٔ)
  وإسناده جيد". وقاؿ أيًضا ا٤بنذري (الكبّب)رواه الطربا٘ب ُب "(: ٚٗ/ٔ)  ا٥بيثمي

 (.ٖٕٗ/ٕ(: "إسناده جيد". وأخرجو أيًضا: وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٛٗٔ/ٔ)
[، وابن خزٲبة ٕ٘[، والبزار كما ُب )كشف األستار( ]ٕٛ٘٘( أخرجو ابن أيب عاصم ُب  )اآلحاد وا٤بثا٘ب( ]ٕ)

[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ٜٖٜٕ[، والطربا٘ب ُب )الشاميْب( ]ٖٖٛٗ[، وابن حباف ]ٕٕٕٔ]
(: "رواه البزار، ورجالو رجاؿ الصهيح خبل شيخي البزار، وأرجو ٙٗ/ٔ)  [. قاؿ ا٥بيثميٖٖ٘ٗ]

 إسناده أنو إسناد حسن أو صهيح".
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ما نقصت ))قاؿ:  اهلل عن رسوؿ   عن أيب ىريرةوُب ا٢بديث: 
 .(ٔ)((صدقة من ماؿ

ما َتَصدََّؽ أحد )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة و 
بصدقة من طيب، وال يقبل اهلل إال الطَّيَّْب، إال أخذىا الرحمن بيمينو، وإف كانت 

ُه أو تمرة، فَػتَػْربُو في َكفّْ الرحمن حتى تكوف أعظم من الجبل، كما يُػَربّْي أحدكم فَػُلوَّ 
 .(ٕ)((َفِصيَلو

 فليست الزكاة ٧بض ماؿ يؤخذ من ا١بيوب، بل غرس للرٞبة والرأفة ُب القلوب.
ا٤بنكرات؛ ولذلك وأقبح  ،ا من أكرب الكبائرا وجشعً  ّٔا وحرصً إف منع الزكاة ٖببًل و 

 :وقد أخربت النصوص أف عذأّم ّٔا على وجوهجاء الوعيد الشديد ُب حق تارؾ الزكاة، 
لو زبيبتاف، فيطوؽ عنقو، ويأخذ  ٲبثل لصاحب ا٤باؿ مالُو شجاًعا أقرع منها: أف

 :( صهيح البخاري، كما جاء ُب )بلهزمٍب صاحبو، قائبًل لو: أنا مالك، أنا كنزؾ
، فلم يُػَؤدّْ من آتاه اهلل مااًل )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة 

ع لو زبيبتاف يَُطوَّقُُو يـو القيامة، ثم يأخذ ا أقر زكاتو ُمثَّْل لو مالو يـو القيامة شجاعً 
  .((أنا كنزؾ ،أنا مالك :ثم يقوؿ -ِبِشْدقَػْيو :يعِب– بِِلْهِزَمتػَْيو

                                                

 [.ٕٛٛ٘( صهيح مسلم ]ٔ)
))فَػتَػْربُو ُب   :[. قولو ٗٔٓٔمسلم، واللفظ لو ][، صهيح ٖٓٗٚ، ٓٔٗٔصهيح البخاري ]( ٕ)

َكفّْ الرٞبن(( قيل: إف ا٤براد بذلك تعظيم أجرىا، وتضعيف ثوأّا. قاؿ: ويصح أف يكوف على ظاىره، وأف 
فيها، ويزيدىا من فضلو حٌب تثقل ُب ا٤بيزاف. وىذا ا٢بديث ٫بو قوؿ اهلل  ويبارؾ اهلل  تعظم ذاهتا،
: حمس ُ ُٜ اَّللٍّ َؽَٝةتِ  َح٧َْع ))كما يريب أحدكم فلوه أو  :قولو  [.ٕٙٚ]البقرة: ىجسالّؿَِبة َوُيْؿِّب الىٍّ

: (الفصيل)٠بي بذلك؛ ألنو فلي عن أمو، أي: فصل وعزؿ. و ،ا٤بهر (:الفلو)قاؿ أىل اللغة:  .فصيلو((
 (الفلو)وُب  ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمو، فعيل ٗبعُب مفعوؿ، كجريح وقتيل ٗبعُب ٦بروح ومقتوؿ،

كسر الفاء وإسكاف   :لغتاف فصيهتاف أفصههما وأشهرٮبا: فتح الفاء وضم البلـ وتشديد الواو، والثانية
 (.ٜٜ/ٚالبلـ وٚبفيف الواو. انظر: شرح النووي على صهيح مسلم )
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ا لَُ٭٥ْ ث٢َْ ٬َُٮ َْشٌّ حمسٍب تبل:  ٫ِ٤ِ ٬َُٮ َػرْيً ٌْ َٚ ٨ْ٦ِ ُ ِي٨َ َحجَْؼ٤ُٮَن ث٧َِة آدَة٥ُ٬ُ اَّللٍّ َْ َُيَْكََبٍّ اَّلٍّ َو
ٮٍُّٝٮنَ  َُ ًُ ًَة٦َحِ  لَُ٭٥ْ َق  .(ٔ)(([ٓٛٔ]آؿ عمراف: ىجس٦َة َِب٤ُِٮا ث٫ِِ يَٮَْم ا٣ِْٞ

نقطتاف  (:الزبيبتاف)لكثر ٠بو، و ؛: ا٢بية الذكر ا٤بتعمط شعر رأسو(الشجاع األقرع)و
 ف فوؽ عيِب ا٢بية.او اسود

أف يؤتى با٤باؿ نفسو الذي منع زكاتو، فإف كاف من الذىب والفضة جعل  ومنها:
أرسل  -إببًل أو بقرًا أو غنًما-بو صاحبو، وإف كاف ا٤باؿ حيوانًا  صفائح من نار، ٍب عذب

ٮَجَ٭ة حمس :على صاحبو فعذب بو، قاؿ اهلل  ُٞ َْ ُح٪ِْٛ َح َو ٌٍّ ٬ََت َوا٣ِْٛ وَن اَّلٍّ ِي٨َ يَْسِْنُ َواَّلٍّ
ِِلٍم 

َ
َؾاٍب أ َٕ ِ ٥ْ٬ُْ ث ِ َٚبََّرِ ٤ًََْ٭ة ِِف ٩َةرِ صَ  Rِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ َٔ َ٭٪٥ٍَّ َذُذ١َْٮى ثَِ٭ة ِصجَة٬ُُ٭٥ْ يَٮَْم ُُيَِْم 

وَن  ُٮا ٦َة ٠ُ٪ُْذ٥ْ دَْسِْنُ ِكُس٥ْ َُٚؾٝو ُٛ جْ
َ
َِ ُت٥ْ  ُ٭ٮر٥ْ٬ُُ ٬ََؾا ٦َة ٠ََْنْ ُّ -ٖٗ]التوبة: ىجسSوَُصُ٪ٮبُُ٭٥ْ َو

ٖ٘](ٕ). 
 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة :(صهيح مسلم)وُب 

قها، إال إذا كاف يـو القيامة، ما من صاحب ذىب وال فضة، ال يُػَؤدّْي منها ح))
ُصفَّْحْت لو صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبو وجبينو 
وظهره، كلما بردت أعيدت لو، في يـو كاف مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى 

 ((. بين العباد، فيرى سبيلو، إما إلى الجنة، وإما إلى النار
 ؟ قيل: يا رسوؿ اهلل، فاإلبل

  

                                                

 [.٘ٙ٘ٗ، ٖٓٗٔصهيح البخاري ]( ٔ)
 (.ٕٗٔ -ٕٗٔ( القيامة الكربى )ص: ٕ)
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يـو ِوْرِدَىا،  (ٔ)وال صاحب إبل ال يؤدي منها حقها، ومن حقها َحَلبُػَها))قاؿ: 
، ال يَػْفِقُد منها (٘)، َأْوفَػَر ما كانت(ٗ)قَػْرَقر (ٖ)لها ِبَقاعٍ  (ٕ)إال إذا كاف يـو القيامة، بُِطحَ 

والىا رُدَّ عليو أخراىا، ا، َتَطُؤُه بأْخَفاِفَها وتَػَعضُُّو بأفواىها، كلما َمرَّ عليو أ واحدً فصياًل 

                                                

 (.ٗٙ/ٚانظر: شرح النووي على صهيح مسلم ) ة ا٤بشهورة.ىو بفتح البلـ على اللغ( ٔ)
بطح قاؿ ٝباعة: معناه: ألقي على وجهو. وقاؿ القاضي: ليس من شرط البطح كونو على الوجو، وإ٭با ىو ُب ( ٕ)

اللغة ٗبعُب: البسط وا٤بد، فقد يكوف على وجهو، وقد يكوف على ظهره، ومنو ٠بيت: بطهاء مكة؛ 
-ٗٙ/ٚ(، شرح النووي على صهيح مسلم )ٕٓٙ-ٜٕ٘/ٖعلم، للقاضي عياض )النبساطها. إكماؿ ا٤ب

ٙ٘.)  
(، الصهاح، للجوىري، مادة: ٗٙ/ٚالقاع: ا٤بستوي من األرض. انظر: شرح النووي على صهيح مسلم )( ٖ)

 (.ٕٗٚٔ/ٖ)قوع( )
(، شرح النووي على ٜٕ٘/ٖوالقرقر: ا٤بستوي أيًضا من األرض، الواسع، وىو بفتح القافْب. إكماؿ ا٤بعلم ) (ٗ)

 (. ٗٙ/ٚصهيح مسلم )
قاؿ ُب )طرح التثريب(: قولو: "))أوفر ما كانت(( أي: عند مانع زكاهتا؛ ألهنا قد تكوف عنده على حاالت:  (٘)

مرة ىزيلة، ومرة ٠بينة، ومرة صغّبة، وأخرى كبّبة، فتأٌب يـو القيامة على أوفر أحوا٥با عنده؛ زيادة ُب عقوبتو 
خلقها، فتكوف أثقل ُب وطئها. وأيضا فيأٌب ٝبيعها ال يفقد منها شيًئا، حٌب )الفصيل( وىو  بقوهتا، وكماؿ

بفتح الفاء وكسر الصاد: ولد الناقة إذا فصل عن أمو، وقد ٘بب فيو الزكاة إما لبلوغو حواًل، وإما لبناء حولو 
مذي احتمالْب آخرين: ُب شرح الَب  على حوؿ أمو، وىذا الذي ذكرتو ىو الظاىر، وذكر معو والدي 

أحدٮبا: أهنا تأٌب أوفر ما كانت ُب الدنيا مطلًقا فقد تكوف عند صاحبها الذي منع زكاهتا ىزيلة ُب ٝبيع 
مدهتا عنده، وتسمن بعد ذلك عند غّبه، أو تكوف قبل أف ٲبلكها ٠بينة، فتهشر على أًب حاالهتا؛ تغليظًا 

، وكذلك البقر والغنم. -ىي وغّبىا-حاالت اإلبل مطلًقا عليو. االحتماؿ الثا٘ب: أهنا ٘بيء على أعظم 
ويدؿ لو قولو بعد ذلك: ))ليس فيها عقصاء وال جلهاء وال عضباء((. وُب حديث جابر عند مسلم أيًضا: 
))ليس فيها ٝباء وال منكسر قرهنا(( ورٗبا كاف ُب بقره وغنمو ُب الدنيا ما ىو ّٔذه الصفة من النقو فأخرب 

  (. وقاؿ ٖٔ-ٕٔ/ٗتامة ا٣بلقة؛ تغليظًا عليو". طرح التثريب ُب شرح التقريب )أهنا تأٌب
"ُب الرواية األخرى: ))أعظم ما كانت(( ىذا للزيادة ُب عقوبتو بكثرهتا وقوهتا وكماؿ  :اإلماـ النووي 

خلقها، فتكوف أثقل ُب وطئها، كما أف ذوات القروف تكوف بقروهنا؛ ليكوف أنكى وأصوب لطعنها 
 (.٘ٙ/ٚهها". شرح النووي على صهيح مسلم )ونط
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في يـو كاف مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيلو إما إلى 
 .((الجنة، وإما إلى النار

وال صاحب بقر، وال غنم، ال يؤدي ))قيل: يا رسوؿ اهلل، فالبقر والغنم؟ قاؿ: 
ا، ليس فيها منها شيئً  منها حقها، إال إذا كاف يـو القيامة بطح لها بقاع قرقر، ال يفقد

، كلما مر عليو (ٕ)وتطؤه بأظالفها ،تنطحو بقرونها ،، وال َعْضَباء(ٔ)وال َجْلَحاء َعْقَصاء،
أوالىا رد عليو أخراىا، في يـو كاف مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين 

 .((العباد، فيرى سبيلو إما إلى الجنة، وإما إلى النار
الخيل ثالثة: ىي لرجل ِوْزٌر، وىي لرجل ))؟ قاؿ: قيل: يا رسوؿ اهلل، فا٣بيل

ٌر، وىي لرجل أجر، فأما التي ىي لو وزر فرجل ربطها رِيَاًء وَفْخًرا وِنَواء على  (ٖ)ِستػْ
وأما التي ىي لو ستر، فرجل ربطها في سبيل اهلل، ثم لم  .أىل اإلسالـ، فهي لو وزر

وأما التي ىي لو أجر، فرجل  .ستر، فهي لو (ٗ)يَػْنَس حق اهلل في ظهورىا وال رقابها

                                                

قاؿ أىل اللغة: )العقصاء(: ملتوية القرنْب، و)ا١بلهاء(: الٍب ال قرف ٥با والعضباء الٍب انكسر قرهنا الداخل.  (ٔ)
 (.ٖٔ/ٗ(، وانظر: طرح التثريب )٘ٙ/ٚشرح النووي على صهيح مسلم )

لقوائم، و)ا٣بف( للبعّب، و)القدـ( لآلدمي، و)ا٢بافر( للفرس )الظلف( للبقر والغنم والظباء، وىو ا٤بنشق من ا (ٕ)
 (.٘ٙ/ٚوالبغل وا٢بمار. شرح النووي على صهيح مسلم )

 أي: مناوأة ومعاداة. (ٖ)
على وجوب الزكاة ُب ا٣بيل. ومذىبو: أنو إف كانت  "استدؿ بو أبو حنيفة : قاؿ اإلماـ النووي ( ٗ)

وإف كانت إناثًا أو ذكورًا واناثًا وجبت الزكاة. وىو با٣بيار إف شاء أخرج عن  ا٣بيل كلها ذكورًا فبل زكاة فيها، 
كل فرس دينارًا، وإف شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة. وقاؿ مالك والشافعي وٝباىّب العلماء: ال زكاة 

[، مسلم ٗٙٗٔ، ُٖٙٗٔب ا٣بيل ٕباؿ؛ ٢بديث: ))ليس على ا٤بسلم ُب فرسو صدقة(( صهيح البخاري ]
[. وتأولوا ىذا ا٢بديث على أف ا٤براد أنو ٯباىد ّٔا. وقد ٯبب ا١بهاد ّٔا إذا تعْب. وقيل: ٰبتمل أف ٕٜٛ]

ا٤براد با٢بق ُب رقأّا اإلحساف إليها والقياـ بعلفها وسائر مؤهنا. وا٤براد بظهورىا: إطراؽ فهلها إذا طلب منو 
 =ا يكسبو من ماؿ العدو على ظهورىا، وىو ٟبسإعارتو، وىذا على سبيل الندب وقيل: ا٤براد حق اهلل ٩ب
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، فما أكلت من ذلك المرج، (ٔ)ربطها في سبيل اهلل ألىل اإلسالـ، في َمْرٍج وروضة
أو الروضة من شيء، إال كتب لو، عدد ما أكلت حسنات، وكتب لو، عدد أرواثها 

إال كتب اهلل لو ، (ٖ)فَاْستَػنَّْت َشَرًفا، أو َشَرفَػْينِ  (ٕ)وأبوالها، حسنات، وال تقطع ِطَوَلَها
، فشربت منو وال (ٙ)حسنات، وال مر بها صاحبها على نهر (٘)وأرواثها (ٗ)عدد آثارىا

 ((.، إال كتب اهلل لو، عدد ما شربت، حسنات(ٚ)يريد أف يسقيها

                                                                                                                                   

(. وانظر ا٢بكم ٗٔ/ٗ(، وانظر: طرح التثريب )ٙٙ/ٚالغنيمة. انظر: شرح النووي على صهيح مسلم )=
 (.ٛٚ/ٓٔ(، تفسّب القرطيب )ٕٕٙ -ٕٔٙ/ٖٕمفصبًل ُب )ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية( )

بات كثّب، َٛبْرُُج فيو الدواب، أي: ُٚبَلَّى َتْسرَح ٨ْبتلطة )ا٤برج(: األرض الواسعة ذات ن :قاؿ ابن األثّب ( ٔ)
(، وانظر: مرقاة ا٤بفاتيح ٖ٘ٔ/ٗاىػ. و)الروضة( أخو من ا٤برعى. النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر )

(ٗ/ٕٔٙ٘.) 
لذي تربط كذا جاء ُب )ا٤بوطأ(. والطوؿ والطيل: ا٢ببل ا  -بالياء–ىو بكسر الطاء وفتح الواو. ويقاؿ: طيلها ( ٕ)

(: "حبلها الطويل الذي شد أحد ٕٙٙٔ/ٗ(، وُب )ا٤برقاة( )ٙٙ/ٚفيو. شرح النووي على صهيح مسلم )
 طرفيو ُب يد الفرس، واآلخر ُب وتد أو غّبه؛ لتدور فيو، وترعى من جوانبها، وال تذىب لوجهها".

شاطها. )وال راكب عليها شرفا( أي: أي: عدت ومرجت ونشطت لَِمرَاِحَها أو ن -بتشديد النوف-( )فاْستَػنَّْت( ٖ)
شوطًا أو ميدانًا أو موضعا عالًيا من األرض، أو ذىابًا إٔب إخراج ا٤برج أو مع العود إٔب ٧َبَلَّْها. )أو شرفْب( 
وإ٭با ٠بي شرفًا؛ ألف الدابة تعدو حٌب تبلغ شرفًا من األرض، أي: مرتفًعا فتقف عند ذلك وقفة، ٍب تعدو ما 

 (.ٕٙٙٔ/ ٗا٤بفاتيح )بدا ٥با. مرقاة 
 أي: بعدد خطاىا. (ٗ)
 أي: ُب تلك ا٢بالة. (٘)
 بفتح ا٥باء وسكوهنا.( ٙ)
 بفتح الياء وضمها.( ٚ)
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ما أنزؿ علي في اْلُحُمر شيء، إال ىذه اآليَة ))قيل: يا رسوؿ اهلل، فا٢بُُْمر؟ قاؿ: 
ا يََؿهُ حمس الجامعة: (ٔ)اْلَفاذَّةُ  ٍة َػرْيً ةَل َذرٍّ َٞ ٢ْ٧َْٕ ٦ِسْ ا يََؿهُ  7َذ٨ْ٧َ َح ةٍ َْشًّ ةَل َذرٍّ َٞ ٢ْ٧َْٕ ٦ِسْ َو٨ْ٦َ َح

 .(ٕ)(([ٛ -ٚ]الزلزلة: ىجس8
: فقد جاء ُب ا٢بديثىذا بالنسبة لعقوبتو األخروية. أما بالنسبة للعقوبة الدنيوية 

 با١بدب والقهط. ي:أ ،(ٖ)((ما منع قـو الزكاة إال ابتالىم اهلل بالسنين))
يا ))فقاؿ:  قاؿ: قاؿ: أقبل علينا رسوؿ اهلل   عن ابن عمرو 

خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باهلل أف تدركوىن: لم تظهر  ،معشر المهاجرين
الفاحشة في قـو قط، حتى يعلنوا بها، إال فشا فيهم الطاعوف، واألوجاع التي لم 

وا المكياؿ والميزاف، إال أخذوا تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا، ولم ينقص
بالسنين، وشدة المئونة، وجور السلطاف عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إال منعوا 
القطر من السماء، ولوال البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهلل، وعهد رسولو، إال 

ئمتهم سلط اهلل عليهم عدوا من غيرىم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أ
 .(ٗ)((بكتاب اهلل، ويتخيروا مما أنزؿ اهلل، إال جعل اهلل بأسهم بينهم

  

                                                

القليلة النظّب وا١بامعة، أي: العامة ا٤بتناولة لكل خّب ومعروؼ. ومعُب ا٢بديث: ٓب ينزؿ علي فيها نو بعينها، ( ٔ)
 (.ٚٙ/ٚلى صهيح مسلم )لكن نزلت ىذه اآلية العامة. شرح النووي ع

 [.ٜٚٛ( صهيح مسلم ]ٕ)
رواه الطربا٘ب ُب )األوسط(، ورجالو "(: ٙٙ/ٖ)  [. قاؿ ا٥بيثميٚٚ٘ٗأخرجو الطربا٘ب ُب )األوسط( ] (ٖ)

 [.ٜٓٗثقات". وأخرجو أيًضا: ٛباـ ُب )الفوائد( ]
. "صهيح اإلسناد"ؿ: [، وقاٖٕٙٛ[، وا٢باكم ]٘ٚٔٙ[، والبزار ]ٜٔٓٗأخرجو ابن ماجو واللفظ لو ] (ٗ)

(.  ٕٓٙ/ٖ٘[، وابن عساكر )ٕٖٗٓ(، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٖٖٖ/ٛوأخرجو أيًضا: أبو نعيم )
 (: "رواه البزار ورجالو ثقات".ٖٚٔ/٘)  قاؿ ا٥بيثمي
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قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو وُب رواية: 
: (( ما نقض قـو العهد قط، إال كاف القتل بينهم، وال ظهرت الفاحشة

، إال حبس اهلل عنهم في قـو قط، إال سلط اهلل عليهم الموت، وال منع قـو الزكاة
 .(ٔ)((القطر

 :لقوؿ النيب  ؛امن منع الزكاة وىو ُب قبضة اإلماـ تؤخذ منو قهرً و 
أمرت أف أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إلو إال اهلل، فمن قاؿ: ال إلو إال اهلل، فقد ))

قاؿ  .الزكاة ا٤باؿ: ومن حق .(ٕ)((عصم مني مالو، ونفسو، إال بحقو وحسابو على اهلل
واهلل لو منعو٘ب  :وقاؿ  .(ٖ)ٗبهضر الصهابة: الزكاة حق ا٤باؿ بو بكر أ

هابة على . وأقره الصَّ (ٗ)لقاتلتهم عليو  كانوا يؤدونو إٔب رسوؿ اهلل عقااًل 
 ، وا٢بكم مبسوط ُب مظانو.ذلك

 
 :والعالج ثانًيا: الوقاية من آفات ترؾ الزكاة

 أىل العلم عما جهلو منها. أف يفقو ا٤بكلف أحكاـ الزكاة، وأف يسأؿ - ٔ
، وما فيها من الِنعم وا٤بتاع اليقْب ا١باـز بأف ىذه الدنيا وما فيها عرض زائل - ٕ

 إ٭با ىو ابتبلء واختبار:

                                                

[، واللفظ لو، وقاؿ: صهيح على شرط مسلم، ووافقو الذىيب. ٕٚٚ٘[، وا٢باكم ]ٖٙٗٗأخرجو البزار ] (ٔ)
   [. قاؿ ا٥بيثميٖٓٗٓ[، وُب )شعب اإلٲباف( ]ٜٖٚٙأيًضا: البيهقي ُب )السنن( ]وأخرجو 

 (: "رواه البزار، ورجالو رجاؿ الصهيح غّب رجاء بن ٧بمد وىو ثقة".ٜٕٙ/ٚ)
 تقدـ.( ٕ)
 تقدـ.( ٖ)
 تقدـ.( ٗ)
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، ويبتعد عن ٗبا فيهابالدنيا االغَبار أف ٰبذر ينبغي على طالب العلم وا٥بداية 
 ،وحاؿ حائل ،فإهنا عرض زائل ؛أو الزيادة على ا٢باجة ،األسباب ا٤بؤدية لبلهنماؾ فيها

ما من فرح ُب الدنيا إال فوما فيها من النعيم أو من السرور ٧بفوؼ باألحزاف والتنكيد، 
  ويتلوه ترح وحزف.

 ، ، ولكنَّو ال يدـو ومظنة  ،ُب وشك الزواؿ فهو ؛فهذا نعيم الدنيا الذي يُرى وُٰبَسُّ
ِػَؿةُ َػرْيٌ ل٨ِ٧َِ اتٍَّق ٢ُْٝ ٦َذَ حمس أعظُم وأبقى. وما عند اهلل ، الَبحاؿ ٌْ ًَة ٢ًٌِ٤َٝ َوا جْ ةُع اَلَّ

 ًٓ ٧َُ٤ٮَن َٚذًِ ْْ َْ ُت   [.ٚٚ]النساء: ىجسَو
 قاؿ الشاعر:

 (ٔ)تيػقن عنو صاحبو انتقاال      أشػػػػػػػػػد الغم عنػػدي ُب سرور    
قت أف السرور الذي تيقن صاحبو االنتقاؿ عنو ىو أشدُّ الغمّْ؛ ألنو يراعي و  :يعِب

 ، وال يطيب لو ذلك السرور، وىذا من أبلغ الكبلـ وأوعظو.وزوال
وإ٭با يُػْعُب العاقل بسرور ال ينقطع، فيعمل ُب الدنيا صا٢بًا؛ ليهيا حياة طيبة، ٍب 

جََْث و٬ََُٮ حمس :يوَب األجر والثواب ُب اآلخرة، قاؿ اهلل 
ُ
ْو خ

َ
٢َ٧ِ َوةِْلًة ٨ْ٦ِ ذ٠ٍََؿ أ َٔ  ٨ْ٦َ

 ِ ٤٧َُْٕٮنَ ُمْؤ٨ٌ٦ِ ٤ََٚ٪ُْعً ْظَك٨ِ ٦َة ََك٩ُٮا َح
َ
ْصؿ٥ْ٬َُ ثِأ

َ
ًَِّجًح َونَلَْضـِيَ٪ٍُّ٭٥ْ أ ََ  [.ٜٚ]النهل: ىجسحَ٪٫ٍُّ َظًَةةً 

ُب كتابو الكرٙب ٝبلة من الشهوات وا٤بلذات الٍب يستمتع ّٔا  ذكر اهلل وقد 
ّٔا، إالَّ أنو الناس ُب حياهتم الدنيا، وتتطلبها الغرائز اإلنسانية على سبيل االمتناف والتذكّب 

بْب أف ىناؾ ما ىو أؤب منها، وىو ما عند اهلل تعأب ُب اآلخرة؛ حثِّا لئلنساف على عدـ 
االسَبساؿ واإلغراؽ ُب ىذه الشهوات الٍب ٙبوؿ بينو وبْب ما ىو أؤب، كما أف االسَبساؿ 

٥بم أف ُب الشهوات لو مضار ظاىرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واجتماعية، فبل ينبغي 
ٯبعلوا كل ٮبهم ُب ىذا ا٤بتاع القريب العاجل، ٕبيث يشغلهم عن االستعداد ٤با ىو خّب 

َ٭َٮاِت ٨َ٦ِ ا٣جَِّكةءِ َواْْلَجَِْي حمسمنو ُب اآلجل. قاؿ عزَّ من قائل:  ُزي٨َِّ ل٤ِ٪ٍّةِس ُظتَّ النٍّ
                                                

 (.ٓٗٔ( ديواف ا٤بتنيب )ص:ٔ)
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حِ َواْْل٢ًَِْ  ٌٍّ ٬َِت َوا٣ِْٛ َؿةِ ٨َ٦ِ اَّلٍّ َُ ْ٪ َٞ َِريِ ال٧ُْ َ٪ة َٞ ًَةةِ  َوا٣ْ َٟ ٦ََذةُع اْْلَ ِ ةِم َواْْلَؿِْث َذل َٕ جْ
َ َْ ال٧َُْكٮ٦ٍَّحِ َوا

ِٔ٪َْؽهُ ُظْك٨ُ ال٧َْآِب   ُ ًَة َواَّللٍّ جْ ِٔ٪َْؽ َربِِّ٭٥ْ  <اَلَّ ْٮا  َٞ ِي٨َ اتٍّ ُؤ٩َبِّبُُس٥ْ ِِبرَْيٍ ٨ْ٦ِ َذ٣ُِس٥ْ لَِّلٍّ
َ
٢ُْٝ أ
جَْ٭ةُر َػةَِلِي٨َ 

َ َْ ُ ثَِىرٌي  َص٪ٍّةٌت ََتْؿِي ٨ْ٦ِ ََتْذَِ٭ة ا ِ َواَّللٍّ َٮاٌن ٨َِ٦ اَّللٍّ ًْ َؿةٌ َورِ ٭ٍّ َُ ْزَواٌج ٦ُ
َ
ذًَِ٭ة َوأ

 [.٘ٔ-ٗٔ]آؿ عمراف: ىجس?ثِة٣َِْٕجةدِ 
قواًما لؤلمم، ومعززًا للدين، ووسيلة إلقامة ركنْب من  ا٤باؿَ  اهلل  جعلقد و 

الشهوات،  ، ومن أعظم أسباب التقرب إليو. فعلى ا٤بؤمن ا٤بتقي أال يفًَب ّٔذه(ٔ)أركانو
وٯبعَلها أكرَب ٮبو، والشاغَل لو عن آخرتو، فإذا اتقى ذلك، واستمتع ّٔا بالقصد 

: فهو السعيد ُب الدارين، قاؿ اهلل  ،واالعتداؿ، والوقوؼ عند حدود اهلل 

ِ َظَك٪ًَح َوِٝ٪َة حمس ِػَؿة ٌْ ًَة َظَكَ٪ًح َوِِف ا جْ ٮُل َربٍَّ٪ة آدَِ٪ة ِِف اَلَّ ُٞ َؾاَب انلٍّةرِ َو٦ِ٪ُْ٭٥ْ ٨ْ٦َ َح َٔ201  َٟ ِ و٣َه
ُ
أ

ُٓ اْْلَِكةِب  ُ َِسِي ة ٠ََكُجٮا َواَّللٍّ : ، وقاؿ (ٕ)[ٕٕٓ-ٕٔٓ]البقرة: ىجس202لَُ٭٥ْ ٩َِىًٌت ِم٧ٍّ

ًَةحمس جْ َٟ ٨َِ٦ اَلَّ َْ دَجَْف ٩َِىًَج ِػَؿةَ َو ٌْ اَر ا ُ اَلٍّ ِٖ ذ٧ًَِة آدَةَك اَّللٍّ  [.ٚٚ]القصو: ىجسَوابَْذ
أف كل شيء ُب ىذه ا٢بياة الدنيا من الِنعم وا٤بتاع إ٭با  وينبغي على  ا٤بكلف أف يعلم

 قصّبة، فهي طالت مهما والدنيا مسَبدة، وعارية زائل، ظل ىو ابتبلء واختبار، فا٤باؿ
 حقّبة. فهي عظمت ومهما

قاؿ اهلل  .وافتقاره إليو ، ومن ٍب فبل ينبغي أف ينسيو ىذا ا٤باؿ أو ا١باه ذكر اهلل
 :َ٭ة انلٍّ حمس حَّ

َ
ِِنَّ اْْل٧ًَِؽُ يَة خ َ٘ ُ ٬َُٮ ا٣ْ ِ َواَّللٍّ َؿاُء إَِِل اَّللٍّ َٞ ُٛ جُْذ٥ُ ا٣ْ

َ
وعليو أف  ،[٘ٔ]فاطر: ىجسةُس خ

اليقْب من اإلٲباف( ٗبنزلة  :)أي ،يعلم بأف ىذا اليقْب ىو أساس اإلٲباف الصادؽ، وأنو منو
 .(ٖ)الروح من ا١بسد

                                                

 ( يعِب: الزكاة وا٢بج.ٔ)
 (.ٕٕٓ/ٖ( بتصرؼ عن )تفسّب ا٤بنار( )ٕ)
 (.ٕٗ/ٔ( انظر: نضرة النعيم )ٖ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

198 

 

فقد جعل اهلل  ، ابتبلء واختبار من اهلل -من النعم وا٤بتاع-وألف كل شيء 
 .ا٤باؿ من أعظم أنواع االبتبلء؛ وذلك ٤با ٰبقق من ا٤بصاّب 

قاؿ: قاؿ رسوؿ   ن كعب بن مالك األنصاري، عن أبيووُب ا٢بديث: عن اب
ما ذئباف جائعاف أرسال في غنم بأفسد لها من حرص المرء على )) :اهلل 

 . (ٔ)((الماؿ والشرؼ لدينو
فأعطا٘ب، ٍب  ،: سألت رسوؿ اهلل قاؿ وعن حكيم بن حزاـ 

يا حكيم، إف ىذا الماؿ خضرة حلوة، سألتو، فأعطا٘ب، ٍب سألتو، فأعطا٘ب ٍب قاؿ: ))
فمن أخذه بسخاوة نفس بورؾ لو فيو، ومن أخذه بإشراؼ نفس لم يبارؾ لو فيو،  

 . (ٕ)((كالذي يأكل وال يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى
ؼ النفس: تطلعها إليو، وتعرضها لو، وطمعها فيو. وأما طيب قاؿ العلماء: "إشرا

النفس فذكر القاضي فيو احتمالْب؛ أظهرٮبا: أنو عائد على اآلخذ، ومعناه: من أخذه بغّب 
سؤاؿ وال إشراؼ وتطلع بورؾ لو فيو. والثا٘ب: أنو عائد إٔب الدافع، ومعناه: من أخذه ٩بن 

 بسؤاؿ اضطره إليو أو ٫بوه ٩با ال تطيب معو يدفع منشرًحا بدفعو إليو طيب النفس ال
 نفس الدافع. 

                                                

[، وقاؿ: "حسن ٖٕٙٚ[، والَبمذي ]ٕٕٚٚ[، والدارمي ]ٗٛٚ٘ٔ[، وأٞبد ]ٖٕٙٚ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ٔ)
[. ٖٜٛٚ[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٜٛٔ[، والطربا٘ب ]ٕٕٖٛصهيح"، وأخرجو أيًضا: ابن حباف ]

. )والشرؼ( أي: ا١باه، معطوؼ على ا٤باؿ. والبلـ ُب قولو: قولو: )بأفسد ٥با( أي: بأكثر فساًدا للغنم
حَ حمس :)لدينو( الـ البياف، كهي ُب قولو  َٔ ة ًَ ْن يُذ٥ٍِّ الؿٍّ

َ
َراَد أ

َ
كأنو قيل ٤بن؟ قاؿ:   [،ٖٖٕ]البقرة:ىجس ل٨ْ٧َِ أ

ال ٯبوز  ٤بن أراد. وكذا ىنا، كأنو قيل: بأفسد ألي شيء؟ فقيل: لدينو. وال يصح جعلها متعلقة بأفسد؛ ألنو
تعلق حرُب جرٍّ بلفظ واحد، ومعُب واحد بعامل واحد إال على سبل البدؿ". انظر: دليل الفا٢بْب لطرؽ 

(. وفيو مبالغة ُب الذـ ٤بن جعل ا٤باؿ وا١باه ٕٓٗ -ٜٔٗ/ٗرياض الصا٢بْب، البن عبلف البكري الشافعي )
 غاية.

 [.ٖ٘ٓٔ[، مسلم ]ٖٖٗٔ، ٕٓ٘ٚ،ٕٚٗٔ( صهيح البخاري ]ٕ)
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(( فقيل: ىو الذي بو داء ال كالذي يأكل وال يشبع)) :وأما قولو 
يشبع بسببو. وقيل: ٰبتمل أف ا٤براد التشبيو بالبهيمة الراعية. وُب ىذا ا٢بديث وما قبلو وما 

واإلٝباؿ  -وإف كاف قليبًل -فاؼ بعده: ا٢بث على التعفف والقناعة والرضا ٗبا تيسر ُب ع
ُب الكسب، وأنو ال يغَب اإلنساف بكثرة ما ٰبصل لو بإشراؼ و٫بوه؛ فإنو ال يبارؾ لو فيو، 

َؽَٝةتِ حمس :وىو قريب من قوؿ اهلل  ُ الّؿِبَة َويُْؿِّب الىٍّ ُٜ اَّللٍّ  .(ٔ)"[ٕٙٚ]البقرة: ىجسَح٧َْع
ى صاحبو؛ ألنو سيعيش فا٤باؿ وسيلة وليس غاية؛ ألنو مٌب أصبح غاية قضى عل

الىثًا خلفو، طالًبا للزيادة، خائًفا من زوالو، فيورث صاحبو من ا٥بمـو والغمـو واألحزاف، 
غنًيا فإف فقره بْب عينيو، كاف   فمهما وتنفتح أمامو أبواب الفًب والفساد بسبب ا٤باؿ.

ت من كان)) :قاؿ النيب  واآلفات ٧بدقة ٗبالو، ؤبسده من ا٤برض إٔب ا٤بوت.
اآلخرة ىمو جعل اهلل غناه في قلبو، وجمع لو شملو، وأتتو الدنيا وىي راغمة، ومن  
كانت الدنيا ىمو جعل اهلل فقره بين عينيو، وفرؽ عليو شملو، ولم يأتو من الدنيا إال 

 .(ٕ)((ما قدر لو
ا لو من إال اختبارً ليست ا أف التوسعة ُب الرزؽ على ا٤بسلم أف يتذكر دائمً فينبغي 

، فقد نفى القرآف الكرٙب أف تكوف كثرة ا٤باؿ الرضا على وليست دليبًل   ، هموال
وإ٭با العمل الصاّب ىو الوسيلة للهصوؿ على ىذا  ، على رضى ا٤بؤب أو الولد دليبًل 

ُدُز٥ْ ثِة٣ٍِِّت حمس :يقوؿ  . الرضواف والقرب من اهلل َْ ْو
َ
َْ أ ْمَٮا٣ُُس٥ْ َو

َ
َو٦َة أ

ّؿِبُُس٥ْ ِٔ٪َْؽ٩َ  َٞ ٤٧ُِٮا و٥ْ٬َُ ُت َٔ ِٙ ث٧َِة  ْٕ ِ ٌّ اءُ ال ـَ َٟ لَُ٭٥ْ َص ِ و٣َه
ُ
٢َِ٧ َوةِْلًة َٚأ َٔ ٍّْ ٨ْ٦َ آ٨َ٦َ َو

ِ ة ُز٣َِْف إ
                                                

 (.ٜٕٛ/ٖ(، إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ٕٙٔ/ٚشرح اإلماـ النووي على صهيح مسلم )( ٔ)
[، وأبو ٕ٘ٙٗ(، والَبمذي ]ٖ٘٘/ٕ( ا٢بديث مروي عن أنس وعن زيد بن ثابت. حديث أنس: أخرجو ىناد )ٕ)

[، وابن ٜٕٓ٘ٔ[، وأٞبد ]ٚٔٙ(. حديث زيد بن ثابت: أخرجو الطيالسي ]ٖٚٓ/ٙنعيم ُب )ا٢بلية( )
[، والبيهقي ُب ٔٙٗٔ[، وٛباـ ]ٜٔٛٗ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٓٛٙ[. وابن حباف ]٘ٓٔٗجو ]ما

(: "أخرجو ابن ُٕٖٚٔب )ا٤بغِب عن ٞبل األسفار( )ص:  [. قاؿ العراقيٜ٘٘ٛ)شعب اإلٲباف( ]
 ماجو من حديث زيد بن ثابت بإسناد جيد". 



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

211 

 

ُؿَٚةِت آ٦ِ٪ُٮنَ  ُ٘ ُدُز٥ْ ِٚذْ٪َحٌ حمس :يقوؿ و  ،[ٖٚ]سبأ: ىجسِِف ا٣ْ َْ ْو
َ
ْمَٮا٣ُُس٥ْ َوأ

َ
ج٧ٍَّة أ

َ
٧َُ٤ٮا خ ْٔ  ىجسَوا

فبل  ،ومنع حق اهلل تعأب ،كسب ا٢براـ  ٰبملكم على ،أي: ببلء واختبار [،ٕٛ]األنفاؿ:
ْمَٮا٣ُُس٥ْ حمس :وقد قاؿ  . تطيعوىم ُب معصية اهلل

َ
َْ د٤ُِْ٭ُس٥ْ أ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

ونَ  َٟ ٥ُ٬ُ اْْلَةِِسُ ِ و٣َه
ُ
َٟ َٚأ ِ ٢ْ َذل َٕ ْٛ ِ َو٨ْ٦َ َح ُدُز٥ْ َخ٨ْ ذ٠ِْؿِ اَّللٍّ َْ ْو

َ
َْ أ  .[ٜ]ا٤بنافقوف: ىجسَو

، وأف يتعوَّد على اإلحساف ُب ٝبيع ا٤بسلم نفسو عن أدراف الشحأف يطهر  - ٖ
 األحواؿ:
ا٤باؿ، وبغض  فيخالفها فيما يغلب عليها من حبّْ  ،نفسو حَّ ا٤بوفق من يوؽ شُ إف  

 اإلنفاؽ، وىو الفائز  بالسعادتْب.
ِإَو٫ٍُّ٩ ِْلُّتِ حمس: عن اإلنساف أنو ٢بب ا٣بّب لشديد، فقاؿ  أخرب اهلل وقد 

 .(ٔ)وا٣بّب ىنا: ا٤باؿ اتفاقًا[. ٛ]العاديات: ىجسرْيِ لََنِؽيؽٌ اْلَْ 
ومعناه: وإنو ألجل حب ا٤باؿ لبخيل ٩بسك، أو إنو ٢بب ا٤باؿ لقوي، وىو ٢بب 

ضعيف، أي: إنو ألجل حب ا٤باؿ ٖبيل؛ فلذلك ٰبتجب بو غارزًا رأسو  عبادة اهلل 
 ًضا بو عن جنابو.ُب ٙبصيلو وحفظو وٝبعو ومنعو، مشغواًل بو عن ا٢بق، معر 

إف المكثرين ىم المقلوف يـو القيامة، إالَّ من أعطاه اهلل خيًرا، وُب ا٢بديث: ))
 .(ٕ)((فنفح فيو يمينو وشمالو وبين يديو ووراءه، وعمل فيو خيًرا

       ومن أدؿ اآليات على أف حب ا٤باؿ غريزة ُب النفس مقتضية للهرص على ا٤بنع
٤ُِعٮنَ وَ حمس :قولو  -الذي ىو البخل- ْٛ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ ِ و٣َه

ُ
ِك٫ِ َٚأ ْٛ  [.ٜ]ا٢بشر: ىجس٨ْ٦َ يُٮَق ُمطٍّ َج

  

                                                

 (.ٜٖٛ/ ٘( انظر: فتح الباري، البن حجر )ٔ)
ما سبق أنو ٝبيع وجوه ا٤بكاـر وا٣بّب.  (:)ٲبينو ومشالو()[. وا٤براد بػػػ: ٜٗ[، مسلم ]ٖٗٗٙالبخاري ] ( صهيحٕ)

 ، أي: ضرب يديو فيو بالعطاء والنفح: الرمي والضرب.-با٢باء ا٤بهملة- ()نفح()و
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ُز٤ُٮَن حمس: ومن اآليات الٍب ٙبذر من حب ا٤باؿ مع ا٢برص والطمع قولو 
ْ
َودَأ

ة  ًٓ ل٧ًَّ ْز
َ
َاَث أ أي: حبِّا كثّبًا مع حرص  ،[ٕٓ-ٜٔ]الفجر: ىجسDَوَُتِجَّٮَن ال٧َْةَل ُظجًّة ََجًّة  Cا٣َتَّ

رُْض َدَكًّ َدَكًّ حمس: ع. ٍب قاؿ وطم
َ َْ ِخ ا ُٜ َوزَة٫َُٝ حمس :إٔب قولو  ىجسَّكٍّ إِذَا ُد٠ٍّ ِ َْ يُٮز َو

َظؽٌ 
َ
وىي ردع عن أكل الَباث، وعن حب ا٤باؿ؛ فماذا يفيد  [،ٕٙ-ٕٔ]الفجر: اآليات ىجسأ

أكل حقوؽ الغّب عند دخوؿ القرب؟ وماذا ٯبدي حب ا٤باؿ عند ا٤بآؿ؟ وماذا يفيد النعيم 
 لزائل عند العذاب الدائم؟ ا

فينبغي أف يطهر ا٤بسلم نفسو عن أدراف الشح وأوضار التخلف، وعن حب ا٤باؿ 
ُػْؾ ٨ِْ٦ حمس :الذي كاف التخلف بسببو، وعن سائر األخبلؽ الذميمة. قاؿ اهلل 

دَ  َٓ ٤ًَِْ٭٥ْ إِنٍّ َو َٔ ّكًِ٭٥ِْ ثَِ٭ة َوَو٢ِّ  ـَ ّ٭ِؿ٥ْ٬ُُ َودُ َُ ْمَٮالِِ٭٥ْ َوَؽًَٝح ُت
َ
ٌٓ أ ُ َق٧ًِ َٟ َقَس٨ٌ لَُ٭٥ْ َواَّللٍّ

 ٌ٥ًِ٤  [.ٖٓٔ]التوبة: ىجسَٔ
وا٢بق أف شهوة حب ا٤باؿ عمت غالب ا٣بلق حٌب فُِتنوا بالدنيا وزىرهتا، وصارت 
غاية قصدىم، فلها يطلبوف، ؤّا يرضوف، ومن أجلها يغضبوف، وبسببها يوالوف، وعليها 

سببها، ووقعت فواحش من يعادوف. فكم قطعت أرحاـ ُب سبيلها، وسفكت دماء ب
أجلها، ونزلت القطيعة وحلَّت البغضاء، وفُػرّْؽ بْب األخ وأخيو، وتقاتل األب مع ابنو، 

 وتعادى األصهاب وا٣ببلف.
عن رسوؿ اهلل  ،عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  :وُب ا٢بديث
 (( :أي قـو أنتمأنو قاؿ ، ؟(( قاؿ عبد إذا فتحت عليكم فارس والرـو

أو غير )) :قاؿ رسوؿ اهلل  ، بن عوؼ: نقوؿ كما أمرنا اهللالرٞبن 
ذلك، تتنافسوف، ثم تتحاسدوف، ثم تتدابروف، ثم تتباغضوف، أو نحو ذلك، ثم 

 .(ٔ)((تنطلقوف في مساكين المهاجرين، فتجعلوف بعضهم على رقاب بعض

                                                

 [.ٕٜٕٙ( صهيح مسلم ]ٔ)
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أف اإلٲباف ليس باالدعاء، وإ٭با ىو ٦بموعة من الصفات  وقد بْب ا٢بق 
إِج٧ٍَّة حمس :بغي أف يتصف اإلنساف حٌب يكوف مؤمًنا، ومنها: بذؿ ا٤باؿ، قاؿ اهلل ين

٤ًَِْ٭٥ْ آيَةد٫ُُ َزاَدتُْ٭٥ْ إِي٧َة٩ًة َٔ ُ وَِص٤َْخ ٤ُُٝٮبُُ٭٥ْ ِإَوَذا د٤ًَُِْخ  ِي٨َ إَِذا ُذ٠َِؿ اَّللٍّ َولََعَ َربِِّ٭٥ْ  ال٧ُْْؤ٦ُِ٪ٮَن اَّلٍّ
ُٮَن  ِي٨َ ي٧ًُُِٞٮ 2َحَذَٮَّكٍّ ٮَن اَّلٍّ ُٞ ة َرزَْرَ٪ة٥ْ٬ُ ُح٪ِْٛ ةَ َوِم٧ٍّ َٓ ة 3َن الىٍّ ًّٞ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْْؤ٦ُِ٪ٮَن َظ و٣َهِ

ُ
 ىجسأ

اءِ حمس [،ٗ-ٕ]األنفاؿ: ٍّ اءِ َوالُضٍّ ٍّ ٮَن ِِف الْسٍّ ُٞ ِي٨َ ُح٪ِْٛ وُب ذلك إشارة إٔب أف [، ٖٗٔ]آؿ عمراف: ىجساَّلٍّ
اإلحساف بقدر الطاقة، كما  النفوس ٯبب أف تكوف كرٲبة مهما أّبَّ عليها الفقر، وأف تتعوَّدَ 

ة آدَةهُ حمسُب آية أخرى:  قاؿ  ْٜ م٧ٍِّ ِْٛ٪ًُ ْ ٫ًَْ٤ِ رِز٫ُُْٝ ٤َٚ َٔ ذ٫ِِ َو٨ْ٦َ ُِٝؽَر  َٕ ٍح ٨ْ٦ِ َق َٕ ْٜ ُذو َق ِِلُ٪ِْٛ
 ُ  [. ٚ]الطبلؽ: ىجساَّللٍّ

قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةوقد جاء ُب ا٢بديث: 
كاف لرجل درىماف تصدؽ ))؟ قاؿ: قالوا: وكيف ((،سبق درىم مائة ألف درىم))

.  (ٔ)((بأحدىما، وانطلق رجل إلى عرض مالو، فأخذ منو مائة ألف درىم فتصدؽ بها
 اجزءً  تنفق من أخرى خّب درىم، إال ٥با يتبقى وال ٛبلك، ما بنصف ٘بود الٍب فالنفس
 .الكثّب ا٤باؿ ٥با ويتبقى ،ٛبلك ٩با ضئيبًل 

ًْ وََصة٬ُِؽوا حمس :اهلل وا١بهاد يكوف با٤باؿ والنفس يقوؿ  ة َٞ ِ ةًٚة َوز َٛ ا٩ُِْٛؿوا ِػ
٧َُ٤ْٕٮنَ  ِ َذ٣ُِس٥ْ َػرْيٌ ٣َُس٥ْ إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ تَ ِكُس٥ْ ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ ُٛ جْ

َ
ْمَٮا٣ُِس٥ْ َوخ

َ
  [.ٔٗ]التوبة: ىجسثِأ

  

                                                

[، والنسائي ٜٚٛٛ[، والبزار ]ٖٖٙٔاؿ( ](، وابن ز٪بويو ُب )األمو ٖٕ/ ٕأخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( ) (ٔ)
[، وقاؿ: "صهيح على شرط ٜٔ٘ٔ[، وا٢باكم ]ٖٖٚٗ[، وابن حباف ]ٖٕٗٗ[، وابن خزٲبة ]ٕٕٚ٘]

 [.ٜٚٚٚمسلم". وأخرجو أيًضا: البيهقي ]
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ولذلك فإنك ترى أف الشارع جعل من أىم عبلمات التقوى: بذؿ ا٤باؿ، وإعانة 
اتقوا الظلم، فإف الظلم )) :الشح، مبيًنا عاقبتو، فقاؿ احملتاج، ٧بذرًا من 

ظلمات يـو القيامة، واتقوا الشح؛ فإف الشح أىلك من كاف قبلكم، حملهم على أف 
 .(ٔ)((سفكوا دماءىم واستحلوا محارمهم

كل ، وأف ينظر إٔب  ويشكره على ما أنعم بو عليو أف ٰبمد اهلل  - ٗ
٢ِ َرّّبِ حمس :كما قاؿ سليماف   ،عطاء على أنو اختبار من اهلل  ٌْ ٬ََؾا ٨ْ٦ِ َٚ

ؿُ  ُٛ ْز
َ
ْم أ

َ
ْم١ُُؿ أ

َ
أ
َ
 [.ٓٗ]النمل: ىجسِِلَج٤َُْٮِِن أ
ويتمثل ذلك ُب إخراج الزكاة، والصدقة : ُب ىذا ا٤باؿ أداء حق اهلل  - ٘

 .واإلحساف إٔب الفقراء وا٤بساكْب ،والرب
 أف ينفق ا٤باؿ على حبو: - ٙ

ْ٘ؿِِب َو٣َِس٨ٍّ ا٣َِْبٍّ ٣َحَْف ا٣ْ حمس :يقوؿ اهلل  ْن دَُٮ٣َّٮا وُُصٮ٬َُس٥ْ ِٝج٢ََ ال٧ََْْرِِق َوال٧َْ
َ
َِبٍّ أ

ن١َِحِ َوا١ِْ٣ذَةِب َوانلٍّبًَِِّْي َوآَِت ال٧َْةَل لََعَ ُظج٫ِِّ َذوِي ا َٓ ِػؿِ َوال٧َْ ٌْ ِ َواِْلَٮِْم ا ْؿَّب ٨ْ٦َ آ٨َ٦َ ثِةَّللٍّ ُٞ ْ٣
ةن٤ِِْيَ  َواِْلََذةَّم َوال٧ََْكة٠َِْي َواب٨َْ  ب٢ًِِ َوالكٍّ ٨َْ٣ َتَ٪ةلُٮا ا٣َِْبٍّ حمس: ويقوؿ  [،ٚٚٔ]البقرة: ىجسالكٍّ
ة َُتِجَّٮنَ  ٮا م٧ٍِّ ُٞ ةَم لََعَ ُظّج٫ِِ مِْك١ًًِ٪ة حمسويقوؿ:  [،ٕٜ]آؿ عمراف: ىجسَظِتٍّ تُ٪ِْٛ َٕ ٍُّ ٧ُِٕٮَن ا٣ ُْ َويُ

ِقرًيا
َ
 .أو حب اإليتاء ،أو حب ا٤باؿ ، اهلل على حبّْ  :أي [،ٛ]اإلنساف: ىجسَويَت٧ًًِة َوأ

 .(ٕ)أف يعطيو وىو طيب النفس بإعطائو :يريد
أي: أخرجو، وىو ٧بب ، ىجسَوآَِت ال٧َْةَل لََعَ ُظّج٫ِِ حمسقولو:  :قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 

لو، راغب فيو. نو على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبّب وغّبٮبا من السلف وا٣بلف،  
قاؿ: جاء رجل إٔب النيب  أيب ىريرة  :من حديث (الصهيهْب)كما ثبت ُب 

                                                

 [.ٕٛٚ٘صهيح مسلم ]( ٔ)
 (.ٖ٘ٔ/ٔ(، تفسّب النسفي )ٜٕٔ/ٔانظر: الكشاؼ )( ٕ)
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  ًأف َتَصدََّؽ وأنَت )) ا؟ قاؿ:فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، أي الصدقة أعظم أجر
 .(ٔ)((َتْخَشى الفقر، وتَْأُمُل الِغَنى ،صحيٌح َشِحيحٌ 

ِقرًيا حمس :وقاؿ 
َ
ةَم لََعَ ُظّج٫ِِ ِمْك١ًًِ٪ة َويَت٧ًًِة َوأ َٕ ٍُّ ٧ُِٕٮَن ا٣ ُْ ٧ُُِٕس٥ْ  8َويُ ُْ إِج٧ٍَّة ُج

َْ ُم١ُٮًرا لِٮَ  اءً َو ـَ َْ ٩ُؿِيُؽ ٦ِ٪ُْس٥ْ َص  ِ ٨َْ٣ َتَ٪ةلُٮا حمس: وقاؿ [، ٜ-ٛ]اإلنساف:ىجس 9ْص٫ِ اَّللٍّ
ة َُتِجَّٮنَ  ٮا ِم٧ٍّ ُٞ ِك٭٥ِْ َولَْٮ ََكَن ثِ٭٥ِْ حمس وقولو: ،[ٕٜ]آؿ عمراف: ىجسا٣َِْبٍّ َظِتٍّ ُت٪ِْٛ ُٛ جْ

َ
َويُْؤزُِؿوَن لََعَ خ

وىو أهنم آثروا ٗبا ىم مضطروف إليو، وىؤالء  ،ن ىذا٭بط آخر أرفع م [ٜ]ا٢بشر: ىجسَػَىةَوحٌ 
  .(ٕ)"أعطوا وأطعموا ما ىم ٧ببوف لو

واإليثار من أ٠بى معا٘ب اإلحساف، وىو ٰبقق مفهـو ا١بسد الواحد من التآلف 
 والتعاوف والتعاضد، يطهر النفس من آفات الشح.

ِ حمس :ومن اآليات الدالة على أ٠بى معا٘ب اإليثار قولو   اَر َواَّلٍّ ي٨َ َتَجٮٍُّءوا اَلٍّ
ودُٮا 

ُ
ة أ َْ َُيُِؽوَن ِِف ُوُؽور٥ِْ٬ِ َظةَصًح ِم٧ٍّ ي٧َةَن ٨ْ٦ِ َرج٤ِِْ٭٥ْ ُُيِجَّٮَن ٨ْ٦َ ٬َةَصَؿ إَِِلِْ٭٥ْ َو ِ

ِْ َوا
ِكِ٭٥ْ َولَْٮ ََكَن ثِ٭٥ِْ َػَىةَوحٌ  ُٛ جْ

َ
أف ىذا  ا٢بق  فبْب .[ٜ]ا٢بشر: ىجسَويُْؤزُِؿوَن لََعَ خ

اإليثار: ىو تقدٙب حاجة ف ،ُب عن ا٤باؿ، ولكنو عن حاجة وخصاصةاإليثار ليس عن غ
  من نفوس مهيأة للتضهية.. وىذا ال يكوف إالَّ  .فضبًل تو  الغّب على حاجة النفس، سخاءً 

، فبل يرى ا٤برء شيءا يعميها عن كل حب النفس حبِّ  ي:: ضد األثرة، وى(اإليثار)و
ال يشاركها فيو  ذات، وما ٰبقق ٥با من نفع ذاٌب من خبلؿ ىذه ال ذاتو، وال يعمل إالَّ إالَّ 

 أحد.
  

                                                

 [.ٕٖٓٔ[، مسلم ]ٜٔٗٔالبخاري ]( صهيح ٔ)
 .(، بتصرؼٙٛٗ/ٔتفسّب ابن كثّب ) (ٕ)
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: ا٢باجة، والفقر الذي يعجز اإلنساف عن إدراؾ الضروري من مطالب (ا٣بصاصة)و
  ا٢بياة.

احملبوبات ُب سبيل ُب بذؿ  والسلف الصاّب  أف يطالع سّب الصهابة - ٚ
 واإليثار:  اهلل

ما جاء ُب  :، فمن ذلككثّبة   وآثار السلف ُب بذؿ احملبوبات ُب سبيل اهلل
فبعث إٔب نسائو  ، أتى النيب أف رجبًل  عن أيب ىريرة  :)الصهيهْب(

، ؟((من يضم أو يضيف ىذا)) : ا٤باء، فقاؿ رسوؿ اهلل فقلن: ما معنا إالَّ 
فقاؿ رجل من األنصار: أنا، فانطلق بو إٔب امرأتو، فقاؿ: أكرمي ضيف رسوؿ اهلل 

،  قوت صبيا٘ب، فقاؿ: ىيئي طعامك، وأصبهي إالَّ فقالت: ما عندنا 
سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبهت سراجها، ونومت 
صبياهنا، ٍب قامت كأهنا تصلح سراجها فأطفأتو، فجعبل يريانو أهنما يأكبلف، فباتا 

أو ضحك اهلل الليلة، ))فقاؿ:  ،طاويْب، فلما أصبح غدا إٔب رسوؿ اهلل 
ِكِ٭٥ْ َولَْٮ ََكَن ثِِ٭٥ْ َػَىةَوٌح َو٨ْ٦َ حمسفأنزؿ اهلل:  (((ٔ)عجب، من فعالكما ُٛ جْ

َ
َويُْؤزُِؿوَن لََعَ خ

٤ُِعٮنَ  ْٛ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ ِ و٣َه
ُ
ِك٫ِ َٚأ ْٛ  .(ٕ)[ٜ]ا٢بشر: ىجسيُٮَق ُمطٍّ َج

قاؿ: بينما ٫بن ُب سفر مع النيب   عن أيب سعيد ا٣بدري :وُب ا٢بديث
  فقاؿ ا ومشااًل راحلة لو، قاؿ: فجعل يصرؼ بصره ٲبينً إذ جاء رجل على ،

من كاف معو فضل ظهر، فليعد بو على من ال ظهر لو، ومن )): رسوؿ اهلل 

                                                

 .((صنيعكما))[:  ٕٗ٘ٓ( ُب )صهيح مسلم( ]ٔ)
[. قولو: )رجل( ىو أبو طلهة زيد بن سهل األنصاري ٕٗ٘ٓ[، مسلم ]ٜٛٛٗ، ٜٖٛٚ( صهيح البخاري ]ٕ)

. .ائع طاويْب(، حاؿ تثنية طاو، وىو ا١بقولو: ) )أصبهي(: أوقدي. )يريانو(، أي: يتظاىراف بذلك
الذي يطوي ليلو با١بوع. )يؤثروف(: ٱبتاروف ويفضلوف. )خصاصة(: حاجة. )يوؽ شح نفسو(: ٱبالف 

 وعونو من )الوقاية(، وىي ا٢بفظ من الشح البخل وا٢برص.  ىواىا ويغلبها على ما أمرتو بتوفيق اهلل 
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، قاؿ: فذكر من أصناؼ ا٤باؿ ما ((كاف لو فضل من زاد، فليعد بو على من ال زاد لو
 .(ٔ)ذكر حٌب رأينا أنو ال حق ألحد منا ُب فضل

 سائر األعماؿ: ُب اإلخبلص هلل  - ٛ
 ،ابتغاء مرضاتو وحده ُب إنفاؽ ا٤باؿ اإلخبلص هلل تعأبإف من اآليات الدالة على 

ذَى حمس :قولو  وعدـ الرياء فيو
َ َْ ٤ُٮا َوَؽَٝةدُِس٥ْ ثِةل٨ّ٧َِْ َوا ُِ َْ تُجْ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ
َْ يُْؤ٦ِ  ُٜ ٦َةََلُ رِاَةَء انلٍّةِس َو ِي ُح٪ِْٛ ٫ًَْ٤ِ دَُؿاٌب ََكَّلٍّ َٔ َٮاٍن  ْٛ ِػؿِ َذ٧ََس٫ُُ٤ ٧َ٠َس٢َِ َو ٌْ ِ َواِْلَٮِْم ا ٨ُ ثِةَّللٍّ

ٮَْم ا٣ََْكِٚؿِ  َٞ َْ َحْ٭ِؽي ا٣ْ  ُ ة ٠ََكُجٮا َواَّللٍّ ٍء ِم٧ٍّ ِؽُروَن لََعَ ََشْ ْٞ َْ َح ا  َك٫ُ َوْْلً َوةث٫َُ َواث٢ٌِ َذََتَ
َ
 ىجسي٨َ َٚأ

ؽَ حمس :وقولو  [،ٕٗٙ]البقرة: َؿاَء َذُ٭َٮ إِْن ُتجُْؽوا الىٍّ َٞ ُٛ ٮ٬َة َودُْؤدُٮ٬َة ا٣ْ ُٛ ة ِِهَ ِإَوْن َُتْ َٝةِت َٚ٪٧ٍِِّٕ
ُِؿ َخ٪ُْس٥ْ ٨ْ٦ِ َقحِّبَةدُِس٥ْ  ّٛ ةَم حمس :وقولو  [،ٕٔٚ]البقرة: ىجسَػرْيٌ ٣َُس٥ْ َويَُس َٕ ٍُّ ٧ُِٕٮَن ا٣ ُْ َويُ

ِقرًيا 
َ
٧ُُِٕس٥ْ لِٮَصْ  8لََعَ ُظّج٫ِِ مِْك١ًًِ٪ة َويَت٧ًًِة َوأ ُْ َْ إِج٧ٍَّة جُ اءً َو ـَ َْ ٩ُؿِيُؽ ٦ِ٪ُْس٥ْ َص  ِ ٫ِ اَّللٍّ

  والنصوص ُب ذلك كثّبة. [.ٜ-ٛ]اإلنساف: ىجس9ُم١ُٮًرا 
. والنماذج كدين اإلسبلـ  واإليثار ه على التََّهاُبب وا٤بودةأبناءَ  ٰبثُّ  فبل يوجد دينٌ 

الة على اإليثار من النصوص ومن حياة السلف كثّبة، ولو طبق الناس ما جاء ُب  الدَّ
 اآليات واألحاديث من معا٘ب اإليثار ٓب يبق ٧بتاٌج.

البعد عن الصفات ا٤بذمومة ا٤بهلكة من ٫بو التكرب والعظمة والظلم واالستعبلء  – ٜ
 والغرور وا٢بسد، والبغي، والغل، وا٣بداع، وا٤بكر إٔب غّب ذلك.

وذلك  عن الرذائل، ورياضة ا١بسد،ورياضة النفس ٕبملها على الفضائل، والنأي ّٔا 
واهتامها باإلكثار من الطاعات والنوافل، والتخفف من التنعم ٗبلذات الدنيا، وتزكية النفس 

و٧باسبتها والتنقيب عن عيؤّا ونقائصها، فإف ٧باسبة النفس ىو طريق استقامتها وكما٥با 
 وفبلحها وسعادهتا.

                                                

 [.ٕٛٚٔ( صهيح مسلم ]ٔ)
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ْـّ الش - ٓٔ ح استهضار ما جاء من النصوص ُب فضل اإلنفاؽ، وما جاء ُب ذ
 والبخل. 

 مكافهة البطالة، وشغل الوقت ٗبا ينفع من العلم والعمل. - ٔٔ
 صهبة أىل ا٣بّب والعدؿ والفضل والزىد. - ٕٔ
٘بنب الشبع، وٞبل النفس على القصد أو التقلل من ا٤بأكل وا٤بشرب  - ٖٔ

 وا٤بلبس وا٤بركب، والتوسط ُب ذلك من غّب إسراؼ وال تقتّب. 
 سراؼ وعواقبو ا٤بَبتبة على البدف والقلب والفكر والسلوؾ. التفكر ُب آثار اإل - ٗٔ
وسّبتو العطرة، فهو خّب قدوة ُب  دواـ النَّظر ُب ُسنَّة النيب  – ٘ٔ

وُب التطلع إٔب اآلخرة مع عدـ إغفاؿ ا٢بقوؽ والواجبات، الزىد، وُب القصد واالعتداؿ، 
 االت.وُب العناية بالنهوض والريادة ٥بذه األمة ُب سائر آّ

 تذكر ا٤بوت واآلخرة. – ٙٔ
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 اضحادي رذراضـطـبحث                                     
 اإلسطار سي رطضان طن زير رذر                          

 
 
 

 :  أواًل: تعريف الصـو
ـُ والصَّْوـُ: مصدر  ىو مطلق اإلمساؾ  :قيل .صاـ. صاـ الرجل َصْوًما وِصَياًماالصَّْيا

عن طعاـ  ٩بسكٍ  لُّ قاؿ أبو عبيدة: كُ  .اُْستُػْعِمَل ُب الشَّرِْع ُب إمساٍؾ ٨بصوص ٍب ،ُب اللَُّغة
أو كبلـ أو سّب فهو صائم. يقاؿ: صامت ا٣بيل: إذا أمسكت عن السّب. وصامت 

 مبالغة.وَصوَّاـ  الريح: إذا أمسكت عن ا٥ببوب. ورجل صائمٌ 
إِّّنِ ٩ََؾرُْت حمس . وُب التنزيل:الصـو ُب الكبلـ :ا، ومنووالعرب تسمي كل ٩بسك صائمً 

ًًّة َز٥َِّ٤ اِْلَٮَْم إِنِْك
ُ
  .(ٔ)[ٕٙ]مرٙب: ىجسل٤ِؿٍّْْح٨َِ َوٮ٦ًْة ٨َْ٤َٚ أ

من  ،ُب زمن ٨بصوص ،وىو ُب الشرع: عبارة عن اإلمساؾ عن أشياء ٨بصوصة
 .(ٕ)صوصةبنية ٨ب ،شخو ٨بصوص

                                                

(، هتذيب اللغة ٜٔٚٔ -ٜٓٚٔ/٘وىري )، للجالصهاح(، ٔٚٔ/ٚ( )صـوانظر: العْب، مادة: ) (ٔ)
 ا٤بطلع على ألفاظ ا٤بقنع(، ٖٕٚ/ٕ(، احمليط )ٜ٘/ٗ(، ا٤بخصو )ٕٖ٘/ٔ) ا٤بصباح ا٤بنّب(، ٕٛٔ/ٕٔ)

 غرائب القرآف(، ٕٚٔ/ٕ) البهر احمليط ُب التفسّب(،  ٖ٘ٗ/ٔ(، وانظر: روح ا٤بعا٘ب )ٕٛٔ)ص:
(ٔ/ٜٗٗ.) 

 (.ٕٛٔ)ص: ى ألفاظ ا٤بقنعا٤بطلع عل(، ٖ٘ٗ /ٔانظر: روح ا٤بعا٘ب ) (ٕ)
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وىي: األكل، والشرب، وا١بماع، بشرائط  ،اإلمساؾ عن أشياء ٨بصوصةوقيل: 
 .(ٔ)٨بصوصة

 .(ٕ)"ٍة من أىلوبح إٔب الغروب بنيَّ رب وا١بماع من الصُّ ىو ترؾ األكل والشُّ وقيل: "
ُب أزماف معلومة على وجوه  ،إمساؾ عن أشياء ٨بصوصة(: "ا٤بقدماتوُب )

طعاـ والشراب وا١بماع من طلوع الفجر إٔب غروب الشمس، ٨بصوصة، فهو إمساؾ عن ال
أو كفارة  ،أو تطوع غّب الـز، من فرض واجب ،مع اقَباف النيات بو على اقَباف وجوىها

أف  ا، وإف صحَّ ا شرعً أو غّبه، فمٌب ا٬بـر وجو من ىذه الوجوه ٓب يكن صائمً  ،ٲبْب
  .(ٖ)"-على ما قدمناه-ا ُب اللغة صائمً  :ىيسمَّ 

عبارة عن اإلمساؾ عن أشياء  "الصياـ ُب الشرع: :ؿ النيسابوري وقا
ىو من طلوع  ،ُب زماف ٨بصوص ،كاألكل والشرب والوقاع  ،ا٤بفطرات :٨بصوصة تسمى

وأف يقع ُب غّب يومي  ،الفجر الصادؽ إٔب غروب الشمس. وال بد ُب صهتو من النية
 ويوافقو ا١بديد من قوؿ الشافعي العيد باالتفاؽ، وُب غّب أياـ التشريق عند األكثرين.

: (ومن غّب يـو الشك ببل ورد ونذر وقضاء وكفارة)وال بد للصائم من اإلسبلـ .، 
، ومن انتفاء اإلغماء ُب جزء من  والنقاء عن ا٢بيض والنفاس، ومن العقل كل اليـو

 .(ٗ)"اليـو
 

  

                                                

  (.٘ٚ/ٕ) بدائع الصنائع (ٔ)
رد احملتار على (، ٕٛٚ/ٕ)البهر الرائق (، ٕٖٔ/ٔ)تبيْب ا٢بقائق (، وانظر: ٜٕٔ)ص: كنز الدقائقانظر:   (ٕ)

 (.ٜٙٔ/ٔ)درر ا٢بكاـ  (،ٖٔٚ/ٕ) الدر ا٤بختار
 (.ٖٕٛ -ٖٕٚ/ٔ) الوليد ٧بمد بن رشد القرطيب ، أليبا٤بقدمات ا٤بمهدات (ٖ)
 (.ٜٗٗ/ٔ) غرائب القرآف (ٗ)
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 ثانًيا: صياـ رمضاف ركن من أركاف اإلسالـ:
سبلـ العظيمة: ركن الصياـ، وىو رابع أركاف الدين، كما جاء إفَّ من بْب أركاف اإل

بني اإلسالـ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن ابن عمرُب ا٢بديث: 
ا رسوؿ اهلل، وإقاـ الصالة، وإيتاء شهادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدً  :على خمس

 .(ٔ)((الزكاة، وصـو رمضاف، وحج البيت
على ٛباـ اإلكراـ من  كرٲبة، وأحاديث عظيمة تدؿُّ   آيات رمضافوقد ورد ُب صياـ 

النيب  عن  عن أيب ىريرة :(الصهيهْب)فمن األحاديث: ما جاء ُب  ،اهلل 
 اهلل قاؿ :قاؿ : ((وأنا لي فإنو الصياـ، إال لو آدـ ابن عمل كل 

 ،(ٖ)بَيْصخَ  وال (ٕ)يَػْرُفثْ  فال أحدكم، صـو يـو كاف فإذا ُجنٌَّة، والصياـ بو، أجزي
َلُخُلوُؼ  بيده، محمد نفس صائم. والذي امرؤ إني: فليقل قاتلو، أو أحد َسابَّوُ  فإف
 فرحتاف وللصائم المسك. ريح من القيامة، يـو اهلل، عند أطيب (ٗ)الصائم فم

 .(٘)((بصومو فرح ربو لقي وإذا بفطره، فرح أفطر إذايَػْفَرُحُهَما: 

                                                

 [.ٙٔ[، مسلم ]ٛ( صهيح البخاري ]ٔ)
  .القوؿ من يفهش ما وذكر بو، وما دونو من التعريض ا١بماع الرفث: (ٕ)
، قاؿ اإلماـ (()وال يسخب). وعند مسلم: وأف يكثر لغطو ،من الصخب وىو ا٣بصاـ والصياح ()يصخب() (ٖ)

 :وىو ٗبعُب الرواية األخرى ،وىو الصياح ،اؿ بالسْب والصادويق ،ىكذا ىو ىنا بالسْب" :النووي 
للقاضي (، وانظر: إكماؿ ا٤بعلم، ٖٔ/ٛ. شرح النووي على صهيح مسلم )(("وال يرفث ،وال ٯبهل))

الصياـ جنة ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  ن أيب ىريرة والرواية األخرى: ع(. ٛ٘/ٗ) عياض
[. واللفظ ٜٗٛٔ(( أخرجو البخاري ]شاٛبو فليقل: إ٘ب صائم مرتْب فبل يرفث وال ٯبهل، وإف امرؤ قاتلو أو

ا، فبل يرفث وال ٯبهل، فإف امرؤ شاٛبو أو قاتلو، ا صائمً إذا أصبح أحدكم يومً [: ))ٔ٘ٔٔعند )مسلم( ]
 ((.فليقل: إ٘ب صائم، إ٘ب صائم

 .تغّب رائهة الفم من أثر الصياـ ٣بلو ا٤بعدة من الطعاـ :ا٣بلوؼ (ٗ)

 [.ٔ٘ٔٔ[، مسلم ]ٕٜٗٚ، ٜٗٓٔ]البخاري  صهيح (٘)
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بياف لعظم  ((بو أجزي وأنا لي فإنو اـ،الصي إال لو، آدـ ابن عمل كلفقولو: ))
 .فضلو؛ ألف الكرٙب إذا تؤب ا١بزاء بنفسو اقتضى عظم قدر ا١بزاء، وسعة العطاء

عن  :وصياـ رمضاف من أسباب دخوؿ ا١بنة، ورفعة الدرجات، كما جاء ُب ا٢بديث
خمس من جاء بهن مع إيماف )) :قاؿ رسوؿ اهلل  قاؿ: أيب الدرداء 

حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودىن  دخل الجنة: من
، وأعطى الزكاة طيبة بها ومواقيتهن، وصاـ رمضاف، وحج البيت إف استطاع إليو سبياًل 

الغسل من الجنابة، ))قيل: يا نيب اهلل، وما أداء األمانة؟ قاؿ:  ((،نفسو، وأدى األمانة
 .(ٔ)((ىاإف اهلل لم يأمن ابن آدـ على شيء من دينو غير 

 وعن عمرو بن مرة ا١بهِب قاؿ: جاء رجل من قضاعة إٔب رسوؿ اهلل 
فقاؿ: إ٘ب شهدت أف ال إلو إال اهلل وأنك رسوؿ اهلل، وصليت الصلوات ا٣بمس، وصمت 

من مات على ىذا كاف )) :رمضاف وقمتو، وآتيت الزكاة، فقاؿ رسوؿ اهلل 
 .(ٕ)((من الصديقين والشهداء
عض األزمنة وشرفها ٗبزايا وفضائل دائمة مستمرة غّب ب لقد اختو اهلل 

وخصَّها بقرب تؤدى فيها، وضاعف لعباده األجر فيها، وحثهم على التعبد لو  منقطعة،
 فيها، كشهر رمضاف، والعشر األواخر منو، وليلة القدر

                                                

قاؿ  (٦بمع الزوائد) كما ُب  (، والطربا٘بٕٕٚ)ص: (الوتر) ُب يد بن نصر ا٤بروز م٧بو  ،[ٜٕٗ]أبو داود أخرجو ( ٔ)
  ا٤بنذري أيًضا . وقاؿ"وإسناده جيد (الكبّب)(: رواه الطربا٘ب ُب ٚٗ/ٔ)  يا٥بيثم

 (.ٖٕٗ/ٕ) (ا٢بلية) أبو نعيم ُبا: و وأخرجو أيضً  : "إسناده جيد".(ٛٗٔ/ٔ)
 ابن خزٲبةو  [،ٕ٘( ]كشف األستاركما ُب )  البزار[، و ٕٛ٘٘( ]اآلحاد وا٤بثا٘بُب  ) بن أيب عاصمأخرجو ا (ٕ)

[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ٜٖٜٕ( ]الشاميْب[، والطربا٘ب ُب )ٖٖٛٗ[، وابن حباف ]ٕٕٕٔ]
ورجالو رجاؿ الصهيح خبل شيخي البزار، وأرجو  رواه البزار،(: "ٙٗ/ٔ)  [. قاؿ ا٥بيثميٖٖ٘ٗ]

 ."إسناده أنو إسناد حسن أو صهيح
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بْب األزمنة كما فاَضَل بْب األمكنة، وكما فاَضَل بْب  وقد فاَضل ا٢بقُّ 
فمن األزمنة الفاضلة من أياـ األسبوع: يـو ا١بمعة، ومن أياـ السنة: يـو عرفة، ا٣ببلئق. 

 ومن ليإب السنة: ليلة القدر، ومن شهور السنة: شهر رمضاف.
وقد نوَّ العلماء على أف األعماؿ الصا٢بة يتضاعف ثوأّا؛ لشرؼ الزماف، أو 

   األماكن ا٤بفضلة، كمكة  شرؼ ا٤بكاف، أو ّٔما مًعا، وكذا ا٤بعصية يتضاعف وزرىا ُب
 ، وُب األزمنة ا٤بفضلة، كرمضاف وغّبه.-شرفها اهلل -

إذا أحبَّ عبًدا استعملو ُب األوقات  "إفَّ اهلل  :قاؿ اإلماـ الغزإب 
الفاضلة بفواضل األعماؿ، وإذا مقتو استعملو ُب األوقات الفاضلة بسيء األعماؿ؛ ليكوف 

 .(ٔ)و؛ ٢برمانو بركة الوقت، وانتهاكو حرمة الوقت"ذلك أوجع ُب عقابو، وأشد ٤بقت
"العمل ا٤بفضوؿ ُب الوقت الفاضل يلتهق بالعمل الفاضل  :وقاؿ ابن رجب 

 .(ٕ)ويزيد عليو ٤بضاعفة ثوابو وأجره" ،ُب غّبه
ُب )اآلداب الشرعية(: "زيادة الوزر كزيادة األجر ُب األزمنة  وقاؿ ابن مفلح 

 . (ٖ)واألمكنة ا٤بعظمة"
"ا٤بعاصي ُب األياـ ا٤بعظمة واألمكنة  : ابن تيمية قاؿ الشيخ تقي الدين

 .(ٗ)ا٤بعظمة تغلظ معصيتها وعقأّا بقدر فضيلة الزماف وا٤بكاف"
  

                                                

 (.ٛٛٔ/ٔإحياء علـو الدين )( ٔ)
 (.ٕٔٙ)ص: لطائف ا٤بعارؼ (ٕ)
 (.ٖٓٗ/ٖ) ( اآلداب الشرعيةٖ)
 (.ٕٔٗ/ٖ) البن تيمية ،( الفتاوى الكربىٗ)
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 فضائل شهر رمضاف:ومن 
ْؿآُن حمس :قاؿ اهلل  نزوؿ القرآف الكريم: - ٔ ُٞ ٩ْـَِل ذ٫ًِِ ا٣ْ

ُ
ِي خ ةَن اَّلٍّ ٌَ َمْ٭ُؿ َرَم

ْؿَٝةنِ  ٬ًُؽى ل٤ِ٪ٍّةِس  ُٛ نْلَةهُ ِِف َِل٤ٍَْح ٦َُجةَرَكٍح حمس وقاؿ: [،٘ٛٔ]البقرة:ىجسَوبَحَِّ٪ةٍت ٨َ٦ِ الُْ٭َؽى َوا٣ْ ـَ ْ٩
َ
إ٩ٍِّة خ

ْمٍؿ َظ١ًٍِم  3إ٩ٍِّة ٠ُ٪ٍّة ٦ُ٪ِْؾرِي٨َ 
َ
َؿُق ُُكَّ أ ْٛ ِٔ٪ِْؽ٩َة إ٩ٍِّة ٠ُ٪ٍّة ُمؿِْق٤َِْي  4ذًَِ٭ة ُح ْمًؿا ٨ْ٦ِ 

َ
رَْْحًَح  5أ

َٟ إ٫ٍّ٩ُِ  ِ ٥ًُِ٤  ٨ْ٦ِ َربّ َٕ ُٓ ا٣ْ ً٧ِ ْؽرِ حمسوقاؿ:  [،ٙ-ٖ]الدخاف: ىجس٬ُ6َٮ الكٍّ َٞ نْلَةهُ ِِف َِل٤َْحِ ا٣ْ ـَ ْ٩
َ
 ىجسإ٩ٍِّة خ

  [.ٔ]القدر:
 عن أيب ىريرة :كما جاء ُب ا٢بديث :وتكفير السيئات ،نوبغفراف الذُّ  - ٕ
  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: (( ًا، غفر لو ا واحتسابً من صاـ رمضاف، إيمان

 . (ٔ)((ا غفر لو ما تقدـ من ذنبوا واحتسابً ومن قاـ ليلة القدر إيمانً ، نبوما تقدـ من ذ
الصلوات ))كاف يقوؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةو 

الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضاف إلى رمضاف، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب 
 .(ٕ)((الكبائر

قاؿ: قاؿ   يرةعن أيب ىر  :كما جاء ُب ا٢بديث  :استجابة الدعاء - ٖ
الصائم حين )) ((، وذكر منهم:ثالثة ال ترد دعوتهم)) :رسوؿ اهلل 

 .(ٖ)((يفطر
ْؽرِ حمس :قاؿ اهلل  :فيو ليلة القدر – ٗ  َٞ نْلَةهُ ِِف َِل٤َْحِ ا٣ْ ـَ ْ٩

َ
ْدَراَك ٦َة  1إ٩ٍِّة خ

َ
َو٦َة أ

ْؽرِ  َٞ ِٙ َمْ٭ٍؿ  2َِل٤َُْح ا٣ْ ْ٣
َ
ْؽرِ َػرْيٌ ٨ِْ٦ خ َٞ وُح ذًَِ٭ة بِإِذِْن َربِِّ٭٥ْ  3َِل٤َُْح ا٣ْ ن١َُِح َوالؿَّ َٓ ُل ال٧َْ تََْنٍّ

ْمٍؿ 
َ
ِ أ

ْضؿِ  ٨ْ٦ِ4 ُُكّ َٛ ِٓ ا٣ْ َ٤ ُْ ٌم ِِهَ َظِتٍّ ٦َ َٓ  [.٘-ٔ]القدر: ىجس5َق

                                                

 [.ٓٙٚ[، مسلم ]ٕٗٔٓ]صهيح البخاري  (ٔ)
 [.ٖٖٕمسلم ] صهيح (ٕ)
وقاؿ:  [،ٜٖٛ٘] ي، والَبمذ[ٕ٘ٚٔ]، وابن ماجو [ٖٗٓٛ]أٞبد [، و ٖٓٓ]أخرجو إسهاؽ بن راىويو   (ٖ)

  .[ٖٜٖٙي ]والبيهق[، ٕٖٛٗوابن حباف ] ،[ٜٔٓٔ]ابن خزٲبة  ا:. وأخرجو أيضً "ىذا حديث حسن"
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أف  ،أيب ىريرة عن  :كما جاء ُب ا٢بديث :فيو الشياطين دُ فَّ صَ تُ  - ٘
لقت أبواب إذا جاء رمضاف فتحت أبواب الجنة، وغ))قاؿ:  رسوؿ اهلل 

 .(ٕ)((وسلسلت الشياطينوُب لفظ: )) .(ٔ)((النار، َوُصفَّْدِت الشياطين
كما جاء ُب  : مع النبي يعدؿ ثوابها ثواب حجة والعمرة في – ٙ
 .(ٖ)((عمرة في رمضاف تَػْقِضي َحجًَّة أو َحجًَّة معي: ))ا٢بديث

حملرـو حًقا ُب ، وترجى فيو ا٤بغفرة، واا٢بسنات ورمضاف موسم ا٣بّب، تضاعف فيو
، كما جاء ُب ا٢بديث: من أدرؾ رمضاف وٓب يغفر لو ،ىذا الشهر من حـر رٞبة اهلل 

َرِغَم َأْنُف رجل ذكرت عنده فلم : ))قاؿ عن النيب   عن أيب ىريرة
، وَرِغَم َأْنُف رجل دخل عليو رمضاف ثم اْنَسَلَخ قبل أف يُػْغَفَر لو، وَرِغَم  ُيَصلّْ َعَليَّ

: أي: ((َأْنفُ  َرِغمَ . وقولو: ))(ٗ)((جل أدرؾ عنده أبواه الكبر فلم يدخاله الجنةَأْنُف ر 
اب ،َلِصَق بِالرَُّغاـ   .إْخَباٌر أو دعاء ، وىوكناية عن غاية الذؿ وا٥بواف ،وىو الَبُّ

 :وإ٭با تناؿ رٞبة اهلل باإلقباؿ عليو واالجتهاد ُب طاعتو وعبادتو. جاء ُب ا٢بديث
إف في الجنة بابا يقاؿ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن سهل بن سعد 

الرياف، يدخل منو الصائموف يـو القيامة، ال يدخل معهم أحد غيرىم، يقاؿ: أين  :لو
 .(٘)((الصائموف؟ فيدخلوف منو، فإذا دخل آخرىم، أغلق فلم يدخل منو أحد

                                                

 باألغبلؿ. أوثقت أي: الغل، ىو (الصفد)[. وٜٚٓٔصهيح مسلم ]( ٔ)
 ،بالسبلسل شدت (:(الشياطْب سلست))و [.ٜٚٓٔ( ]ٕ[، مسلم )ٕٖٚٚ، ٜٜٛٔ]صهيح البخاري  (ٕ)

 رمضاف. غّب ُب تفعلو كانت الذي بالقدر ا٤بسلمْب إفساد من بغيتها إٔب الوصوؿ من ومنعت
 [.ٖٙٛٔ]صهيح البخاري  (ٖ)
بن ا[، و ٘ٙٗٛأخرجو أيًضا: البزار ]. و "حسن غريب"وقاؿ: [، ٖ٘ٗ٘] يالَبمذو  [،ٔ٘ٗٚأٞبد ] أخرجو (ٗ)

  [.ٜٛٓ]حباف 
 [.ٕ٘ٔٔ[، مسلم ]ٜٙٛٔ]البخاري صهيح  (٘)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

216 

 

ٕببسها عن  شرع لتصفية مرآة القلب والعقل، ولرياضة النفس ،الصياـ ُجنَّة ووجاءو 
ُب اللذات، وإمساكها عن خسيس العادات. فهو  ها عن االسَبساؿهشهواهتا، ولكب

 تصفية للقلب من كدورات البشرية، وتشبو با٤ببلئكة الروحانية، وتعرض لنفهات اهلل 
ورٞباتو، ومغفرة للذنوب، وإجابة للدعوات، واكتساب للهسنات، وتنقية لصهائف 

وتعود على الصرب وا٤بكاره، ومواساة للفقراء  ،وع هلل األعماؿ من ا٤بخالفات، وخض
وا٤بساكْب، وحفظ للساف وا١بوارح، وتنظيم للوقت، وقوة للجسد، وتقوية لئلرادة، فهو 
قيادة للنفس، فمن ٓب يستطع أف يقود نفسو ىيهات أف يقود غّبه!! ومن ٓب ينتصر على 

 نفسو ىيهات أف ينتصر على عدوه!!
 وحرماف كبت من الصـو ُب ما إف" : دراز  اهلل عبد يقوؿ  الدكتور ٧بمد

 .نبيلة غاية إٔب وسيلة الصـو وإ٭با وا٢برماف، الكبت ىذا ىدفو ليس
 أىوائها عن وكفها، زمامها وضبط النفس قيادة والقيادة، السيادة على التدريب إنو
 إ٭با اإلفطار ٕببوحة ُب كنت فلقد. مراتبها أعلى إٔب القيادة بتلك التسامي إنو بل ونزواهتا،

 عن حٌب تفطمو الصـو حظّبة ُب فأصبهت وا٣ببيث، هتالسُّ  تناوؿ عن جوفك ٙبمى
 اليـو فأصبهت واإليذاء، الشتم عن لسانك تكف باألمس كنت ولقد .الطيب ا٢ببلؿ
 أو أحد خاصمك فإف واالستفزاز، التهريش إجابة وعن اإلساءة رد عن حٌب تصونو

 زمامي بالصـو ملكت ىكذا صائم(، ، إ٘بصائم إ٘ب: ) قوؿت أف على تزد ٓب شاٛبك،
 قد الصـو كاف فلئن. نصر إٔب يقود ونصر صرب، إٔب ٯبر لصرب وإنو.. وغضبك شهوتك
 الصرب على أقدر اغدً  فأنت والرخاء، األمن وقت ُب ا٨بتارً  اطائعً  اليـو تصرب أف علمك

 اليـو تنتصر كيف علمك قد الصـو كاف ولئن البأس، وحْب والضراء البأساء ُب وا٤بصابرة،
 التقوى، عاقبة وتلك. عدوؾ على اغدً  تنتصر أف أجدر بو أصبهت فلقد نفسك، على
 .بالصياـ ٥با يرشهك أف  اهلل أراد الٍب
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 اهلل ر٠بو الذي الطريق، منتصف ُب يقـو إ٭با دناه،وحدَّ  صورناه الذي ا٥بدؼ ىذا إف
 ،وأعظم أىم أخرى اأىدافً  بل آخر، اىدفً  الطريق، ىذا هناية ُب وإف للصائمْب. 

إف شريعة الصـو عبادة ذات شطرين، وليس شطرىا األوؿ إال ٛبهيًدا وإعداًدا 
لشطرىا الثا٘ب، إهنا شجرة جذعها الصرب، وأغصاهنا الشكر، وأوراقها وٜبارىا الذكر 

 والفكر.
ٯبدىا منطوية وإف من تأمل كلمة التقوى الٍب عربَّ عنها القرآف ُب حكمة الصياـ 

على ىذين الشطرين، فهي ُب شطرىا األوؿ: كف وانتهاء، وابتعاد واجتناب، لكنها ُب 
 شطرىا الثا٘ب: إقباؿ واقَباب، وإنشاء وبناء.

، و٤با جعل اهلل  شهر  وىذا ا١بانب اإلٯبايب ىو الشطر الثا٘ب لشريعة الصـو
ْب تندفق منهما: بابًا إنسانيِّا، الصـو مو٠بًا النطبلؽ الروح من عقا٥با، فتح لؤلرواح باب

 وبابًا ربانيِّا.
فأما انطبلؽ الروح من الباب اإلنسا٘ب فذلك أنو أرشدنا إٔب أف يكوف زىدنا ُب 
 الطعاـ والشراب ليس قبًضا وإمساًكا با٢بفظ واالدخار، بل بسطًا وسخاء بالبذؿ واإليثار.

فتح فيو للطاعة مسالك وأما انطبلؽ الروح من الباب الثا٘ب فذلك أف اإلسبلـ 
مسلوكة: تسبيح وٙبميد، وتكبّب وٛبجيد، تضرع وابتهاؿ، ودعاء وسؤاؿ، ركوع وسجود، 

 .(ٔ)وقياـ وتشمّب وهنوض"
  

                                                

، مقاالت اإلسبلميْب ُب الصياـ (ٓ٘-٘ٗدراز )ص: اهلل عبد ٧بمد وجهاد، د. تربية انظر: الصـو (ٔ)
-ٖ٘ٗىػ[، )ص:ٕٖٛٔ[، سنة ]ٜٕ(، ٦بلد ]ٕٗ-ٕٔ(، ٦بلة التمدف اإلسبلمي، ج )ٕٙٙ-ٕ٘ٙ)ص:
ٗ٘ٗ .) 
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حيث يقوؿ  ُب الصـو خصيصة ليست ُب غّبه، وىى إضافتو إٔب اهلل و 
: ((وكفى ّٔذه اإلضافة شرفًا، كما شرؼ البيت الصـو لي وأنا أجزى بو ،))

ّ٭ِْؿ ثَحِِْتَ حمس : افتو إليو ُب قولوبإض ََ  فضل الصـو ٤بعنيْب:وإ٭با  .[ٕٙ]ا٢بج: ىجسَو
  وال يدخلو رياء. ،: أنو سر وعمل باطن، ال يراه ا٣بلقأحدىما

ألف وسيلة العدو الشهوات، وإ٭با تقوى الشهوات  ؛أنو قهر لعدو اهلل :انيػػػػػػالث
ٌة، فالشياطْب يَبددوف إٔب ذلك ا٤برعى، باألكل والشرب، وما دامت أرض الشهوات ٨ُبِْصبَ 

 .(ٔ)وبَبؾ الشهوات تضيق عليهم ا٤بسالك
إذ ىو يكف النفس عن والتقوى؛  وأىم مقاصد الصياـ أنو يورث ا٤براقبة هلل 

كثّب ٩با تتطلع إليو، حيث إنو ينمي ُب الصائم شعور ا٤براقبة هلل تعأب، فاإلنساف الذي 
مطلع عليو ُب   األكل والشرب سوى شعوره بأف اهلل ٱبلو بنفسو ال ٲبنعو شيء عن 

كل ما يصنع، فيبتعد عما يسخط اهلل تعأب من قوؿ أو عمل، وىذا معُب قوؿ النيب 
: ((ـُ ُجنَّة  ((.والصَّْيا

أما إذا كاف الصياـ قد أصبح عند الكثّبين عادة، أو أنو يصـو لنصيهة طبيب ال 
ال يثمر ُب نفسو تلك الثمرات الناشئة عن ا٤براقبة عن عقيدة وإٲباف واحتساب فإف الصياـ 

فإذا انعدـ شعور الصائم با٤براقبة فليس لو من صيامو إال ا١بوع والعطش، وىذا  ،هلل 
من لم يدع قوؿ الزور والعمل بو، فليس هلل حاجة في )) :معُب قوؿ النيب 

مانًا يمن صاـ رمضاف، إ)) :وقولو ، (ٕ)((أف يدع طعامو وشرابو
ًَةُم ٧َ٠َة ٠ُذَِت لََعَ حمس :وقاؿ اهلل  ،..((اْحِتَسابًاو  ٤ًَُْس٥ُ الّىِ َٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٠ُذَِت  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

ٮنَ  ُٞ ٤ٍُّس٥ْ َتذٍّ َٕ ِي٨َ ٨ْ٦ِ َرج٤ُِْس٥ْ ٣َ فليس ا٤براد ٦برَّد اإلمساؾ عن الطعاـ  [.ٖٛٔ]البقرة: ىجساَّلٍّ

                                                

 (.ٖٗ:منهاج القاصدين )ص٨بتصر  (ٔ)
 [.ٚ٘ٓٙ، ٖٜٓٔصهيح البخاري ]( ٕ)
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وىي صيانة ا٤برء  ، الصائم، وىو التقوىوالشراب وا١بماع دوف ما ٰبقق الصياـ من األثر ُب
 نفسو عما يضر ُب اآلخرة.

كما فرضو على من قبلها   الصياـ على أمة ٧بمد  وقد فرض اهلل 
من األمم؛ ألف الصياـ ٲبتاز عن بقية العبادات بأنو مدرسة تدريبية فعالة ٙبمل ا٤بسلم على 

فتسموا روح الصائم، وتزكو نفسو، ترؾ ا٤باديات والشهوات والعادات السلوكية ا٤بنهرفة، 
 طاعة.الة العبادة، ويتذوؽ حبلوة ويشرؽ قلبو، وعند ذلك ٯبد لذَّ 

، وٰبملها على أمهات الفضائل، وٯبملها ٗبكاـر النفوسَ  يصلحُ  وليس كالصـو شيءٌ 
ا ال يسب ا مهذبً ا٤بسلم عفيفً  األخبلؽ، ويزيدىا ٙبرزًا عن كل خلق قبيح. فبالصـو يكوف

وُب  . وينبغي أف يكوف ىذا حالو بعد الصياـ؛ ألنو قد استفاد من ىذه ا٤بدرسة.وال يغتاب
 أو أحد َسابَّوُ  فإف ،َيْصَخب وال يَػْرُفثْ  فال أحدكم، صـو يـو كاف فإذاا٢بديث: ))

 . (ٔ)((صائم امرؤ إني: فليقل قاتلو،
٤بساواة وأما تأثّب الصـو ُب آّتمعات فيتجلى ُب ٙبقيق الشعور وا٢بس ا٤برىف با

بْب الناس، فالصائم عندما ٯبوع يتذكر الفقّب فيواسيو، فتظهر وحدة ا٤بسلمْب، 
 وٛباسكهم، وتعاطفهم.

ا ٩با وإذا كاف ُب الصـو فرصة لتقوية الروح ففيو كذلك فرصة لتقوية البدف، فإف كثّبً 
 يصيب الناس من أمراض إ٭با ىو بسبب بطوهنم الٍب يتخموهنا بكل ما تشتهي، وقد قاؿ

بحسب ابن آدـ أكالت يقمن  ،ا من بطنما مأل آدمي وعاء شرِّ )) :النيب 
 . (ٕ)((وثلث لنفسو ،وثلث لشرابو ،صلبو، فإف كاف ال محالة فثلث لطعامو

                                                

 تقدـ. (ٔ)
.  وأخرجو "حسن صهيح"، وقاؿ: [ٖٕٓٛ] يوالَبمذ ،[ٜٖٖٗ]، وابن ماجو [ٙٛٔٚٔ]أخرجو أٞبد  (ٕ)

وقاؿ:  [،ٜٖٔٚ]، وا٢باكم [ٗٗٙ] والطربا٘ب [ٗٚٙ]، وابن حباف [ٖٚٚٙ] ي ُب )الكربى(ا: النسائأيضً 
  .ووافقو الذىيب ."صهيح اإلسناد"
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وإذا كاف البطن مستنقع الببليا فإف ا٢بمية رأس الدواء، وليس كالصـو فرصة تسَبيح 
 لضارة. فيها ا٤بعدة، ويتخلو ا١بسد من كثّب من فضبلتو ا

وُب الصـو تقوية لئلرادة، وتربية على الصرب، فالصائم ٯبوع وأمامو شهي الطعاـ، 
ويعطش وبْب يديو بارد ا٤باء، ويعف وإٔب جانبو زوجتو، ال رقيب عليو ُب ذلك إال ربو، 

، وتسعة وعشرين أو ثبلثْب يومً  يتكرر ذلك ٟبس عشرة ساعة أو أكثر كل ا ُب كل يـو
 والكفارات والقضاء وا٤بنذورات.عاـ، عدا النوافَل 

فأي مدرسة تقـو بَببية اإلرادة اإلنسانية، وتعليم الصرب ا١بميل كمدرسة الصـو الٍب 
يفتهها اإلسبلـ إجباريِّا للمسلمْب ُب شهر رمضاف. وحسبك أف تسمع نداء النيب 

 (( :من استطاع الباءة فليتزوج، فإنو أغض  يا معشر الشباب،للشباب
، فإنو لو ِوَجاءٌ للبصر، وأحص  .(ٔ)((ن للفرج، ومن لم يستطع فعليو بالصـو

إف اإلسبلـ ليس دين استسبلـ وٟبوؿ وكسل، بل ىو دين جهاد وكفاح متواصل، 
الصرب واإلرادة القوية، فمن ٓب ٯباىد نفسو ىيهات أف  :وٮبة عالية. وأوؿ عدة ا١بهاد

ينتصر على عدوه. ومن ٓب  ٯباىد عدوا، ومن ٓب ينتصر على نفسو وشهواهتا ىيهات أف
 يصرب على جوع ىيهات أف يصرب على فراؽ أىل ووطن من أجل ىدؼ كبّب.

وا٢باصل أف لفرض الصياـ ِحكًما اجتماعية، من اجتماِعهم على عبادة واحدة، ُب 
وقت واحد، وصربِىم ٝبيًعا، قويَّهم وضعيَفهم، شريَفهم ووضيَعهم، غنَيهم وفقّبَىم، على 

كلمتهم. كما أنو سبب  ِلها، ٩با يسبب رْبَط قلؤّم، وتآلف أرواحهم، وٓبَّ معاناهِتا وٙبم
وَلدَْغ الظَّمأ  ،عطف بعضهم على بعض، ورٞبِة بعضهم بعًضا، حينما ٰبُِس الغَِب أٓب ا١بوع

فيتذكر أف أخاه الفقّب يعا٘ب ىذه اآلالـ َدْىرَه كلو، فيجود عليو من مالو بشيء يزيل 
 ٰبل ٧بلها احملبُة والوئاـ.الضغائن واألحقاد، و 

                                                

 [.ٓٓٗٔ[، مسلم ]ٙٙٓ٘، ٘ٙٓ٘، ٜ٘ٓٔ] البخاريصهيح  (ٔ)
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ومنها، حكم أخبلقية َتربِوية، فهو يعلّْم الصرب والتهمل، ويقوي العزٲبة واإلرادة، 
 وٲُبَرّْف على مبلقاة الشدائد وتذليلها، والصعاب وهتوينها. 

 ومنها: حكم ِصهَّيَّة، فإف ا٤بعدة بيت الداء، وا٢بمية رأس الدواء كما تقدـ.
 

 :فطر في رمضاف من غير عذرمن أثالثًا: عقوبة 
فإف تركو ، كَسبًل   أو ،فبل ٱبلو إمَّا أْف يَبَُكو جهوًدا وَمن تَرؾ ِصياـ رمضاف بغّب عذر

ألنَّو أنَكر أمرًا ٦بمًعا معلوًما من الدّْين بالضَّرورة، ورُكًنا من أركاف  فهو كافر؛ ترََكو ُجهوًدا
 د ورد ُب حقّْو وعيد شديد.فهو فاسق، وق اإلسبلـ، وأمَّا َمن ترََكو كَسبًل 

فيفطر أياًما منو من غّب عذر، ويفطر يتساَىُل البعُض بتعمُّد اإلفطار ُب رمضاف، و 
البعض رمضاف كلو وىو ُب عافية من األمراض، وسبلمة من األعذار، ولكنو يتبع النفس 

 وا٥بوى والشيطاف.
رمة الشهر، وحرمة منتهًكا ح واألخَطُر من ذلك َمن ٯُباِىُر باإلفطار ُب َرمضاف

فتجُده يتهدَّى مشاعَر ا٤بسلمْب الصائمْب، فُيدخّْن ويأُكل ويشَرب ُب العمل أو  آّتمع، 
 .ُب الشارع

ا من رمضاف من غير رخصة من اهلل لقي من أفطر يومً )) : قاؿ ابن مسعود
 .(ٔ)((اهلل بو، وإف صاـ الدىر كلو إف شاء غفر لو، وإف شاء عذبو

  

                                                

رواه (: "ٛٙٔ/ٖ[. قاؿ ا٥بيثمي )ٜٗٚ٘[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُٙٚٗٚب )مصنفو( ]عبد الرزاؽ أخرجو ( ٔ)
 ."، ورجالو ثقات(الكبّب)الطربا٘ب ُب 
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وعند ا٤بؤمنْب مقرر أف من ترؾ صـو ": (الكبائر)ُب   ذىيبالا٢بافظ قاؿ 
بل يشكوف  ،ومدمن ا٣بمر  ،اسا٤بكَّ ، و الزا٘ب من أنو شر (ٔ)رضغرمضاف ببل مرض وال 

 .(ٕ)"ويظنوف بو الزندقة واال٫ببلؿ ،ُب إسبلمو
وقد ورد الوعيد الشديد فيمن أفطر ُب هنار رمضاف من غّب عذر كما جاء ُب 

بينا ))يقوؿ:   قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل   أمامة الباىلي ا٢بديث عن أيب
َعيَّ  إذا   حتىلي: اْصَعْد  الفأتيا بي َجَباًل َوْعًرا، فقا أنا نائم إذ أتاني رجالف فأخذا ِبَضبػْ

كنُت في َسَواِء الَجَبل، فإذا أنا ِبَصْوٍت َشِديد، فقلُت: ما ىذه األصواُت؟ قاؿ: ىذا 
 ،ُمَشقََّقة َأْشَداقُػُهمْ  ،اْنطََلَق بي فإذا أنا بقـو ُمَعلَِّقيَن ِبَعَراِقيِبِهمْ  ثمُعَواُء أىِل النَّار، 

َتِسيُل َأْشَداقُػُهْم َدًما، فقلُت: من ىؤالء؟ فقيل: ىؤالء الذين يُػْفِطُروَف قَػْبَل َتِحلَِّة 
رِيًحا، وَأْسَوئِِو َمْنَظًرا،  اْنطََلَق بي، فإذا ِبَقْوـ أَشدّْ شيٍء انِْتَفاًخا، وَأنْػَتِنوِ  ثمَصْوِمِهْم، 

َهُش َثْديَػُهنَّ  ثمِقيَل: الزَّانُوَف َوالزََّواِني،  ؟فقلت: من ىؤالء اْنَطَلَق بي، فإذا بنَساٍء تَػنػْ
 ، تي يَْمنَػْعَن َأْواَلَدُىنَّ َأْلَبانَػُهنَّ اْنطََلَق  ثماْلَحيَّاُت، قلُت: ما باؿ ىؤالء؟ قيل: َىُؤاَلِء الالَّ

ا ِبِغْلَماٍف يَػْلَعُبوَف بين نَػْهَرْين، فقلُت: من ىؤالء؟ فقيل: ىؤالء َذرَاِريُّ بي، فإذا أن
َخْمٍر لهم، فقلُت: من  منَشَرَؼ بي َشَرفًا، فإذا أنا بثالثٍة يشربوَف  ثمالمؤمنين، 

 .(ٖ)((قالوا: ىذا إبراىيُم، وموسى، وعيسى وىم ينتظرونكَ ؟ ىؤالء
من أفطر ُب هنار رمضاف من غّب عذر، وأف  وا٢بديث يفيد الوعيد الشديد ُب حقّْ 

 ،، وقد ُشقَّْت أشداقهمالذبيهةَ  ارُ يُػَرْوَف ُمعلَّقْب بَعراِقيبهم كما يُعلّْق ا١بزَّ العذاب واقع ّٔم، ف
 والدـ يسيل منها.

                                                

  .ببل عذر يبيح ذلك :أي (ٔ)
 .نمشهور بن حس(، بتهقيق: ٚ٘ٔص:) ، للذىيبالكبائر( ٕ)
[، وقاؿ: ٖٕٚٛ]وا٢باكم [، ٚٙٙٚ] ، والطربا٘ب[ٜٔٗٚ]ابن حباف [، و ٜٙٛٔابن خزٲبة ]أخرجو:  (ٖ)

  ." ووافقو الذىيبحديث صهيح على شرط مسلم"
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 ٙبقق قبل اإلفطار، أي: وقت قبل يفطروف معناه: ((قَػْبَل َتِحلَِّة َصْوِمِهمْ )) وقولو:
 .وقتو دخوؿ

 وقت حلوؿ قبل عمًدا أفطر ٍب صاـ من عقوبة "ىذه :ؿ الشيخ األلبا٘ب قا
 الدنيا ُب والعافية السبلمة اهلل نسأؿ! أصبًل؟ يصـو ال من حاؿ يكوف فكيف اإلفطار،
 . (ٔ)واآلخرة"

 نذر من مضيق واجب ترؾ ذلك: مثل أف "وظاىر:  بن حجر ا٥بيتميقاؿ ا
 ما كثرة حكمة أف -أعلم واهلل- وظاىر عذر، ّببغ منو كاإلفطار كبّبة فيكوف وكفارة،

: دوف والزكاة الصبلة ترؾ ُب الوعيد من جاء  إال عليو القدرة مع كسبًل  يَبكو ال أنو الصـو
 يتهاونوف الناس أكثر بل الناس، ُب كثّب فإنو والزكاة الصبلة ترؾ ٖببلؼ النادر، الفذ

، على يثابروف ذلك ومع والزكاة، بالصبلة  ال وىم يصوموف كثّبين ٘بد ٍب ومن الصـو
  .(ٕ)غّبه" دوف رمضاف ُب إال يصلوف ال وكثّبين يصلوف

ُب الدنيا فقد اختلف العلماء  ا ُب رمضاف من غّب عذرن أفطر عمدً أما عقوبة م
، فإنو ٰببس حٌب ا كسبًل ف تارؾ الصـو كتارؾ الصبلة، إذا كاف عمدً فيها، فقاؿ ا٢بنفية: إ

وا٤بفطر ُب رمضاف يعزر . كما جاء ُب )البهر(: "بسووقيل: يضرب ُب ح .يصـو
 .(ٖ)"وٰببس

فمن  ،ووجوبو معلـو من الدين بالضرورة" : ا٣بطيب الشربيِب الشافعيوقاؿ 
 .ا عن العلماءأو نشأ بعيدً  ،إال أف يكوف قريب عهد باإلسبلـ ،جهد وجوبو فهو كافر

                                                

 (.ٕٚٙٔ -ٔٚٙٔ/ٚالصهيهة ) األحاديث سلسلة (ٔ)
 (.ٕٖٗ/ٔالكبائر ) اقَباؼ عن الزواجر (ٕ)
 (.ٚٙ/ٗ) رد احملتار على الدر ا٤بختارنظر: (، واٙٗ/٘) ( البهر الرائق شرح كنز الدقائقٖ)
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 الصـو واجب عليَّ  :ومن ترؾ صومو غّب جاحد من غّب عذر كمرض وسفر كأف قاؿ
 .(ٔ)"ليهصل لو صورة الصـو بذلك ؛احبس ومنع الطعاـ والشراب هنارً  ،ولكن ال أصـو
ومن أفطر ُب رمضاف بغّب ٝباع من غّب عذر " : أبو اسهاؽ الشّبازيوقاؿ: 

فلزمو إمساؾ بقية  ،ألنو أفطر بغّب عذر ؛مساؾ بقية النهارواإل ،وجب عليو القضاء
وال   ـ ليس فيو حدّّ ألنو ٧برَّ  ؛رهوإف بلغ ذلك السلطاف عذَّ ، يو الكفارةوال ٘بب عل ،النهار
وبو قاؿ أٞبد  .(ٕ)"كا٤بباشرة فيما دوف الفرج من األجنبية  ،فثبت فيو التعزيز ،كفارة
 .(ٖ)وداود

 ،اوجب تأديب ومعاقبة الشخو ا٤بفطر ُب أداء رمضاف عمدً " (:منح ا١بليلوُب )
ا. وإف كاف أو منهما معً  ،أو سجن ،ٗبا يراه اإلماـ من ضرب ،ببل تأويل قريب ،ااختيارً 

واستظهر  .ـ األدبُ دّْ ا قُ ب، وإف كاف رٝبً دّْ وأُ  دَّ كزنا وشرب مسكر حُ   فطره ٗبوجب حدٍّ 
 .(ٗ)"إلتياف القتل على ا١بميع ؛سقوط األدب بالرجم بعضهم

ا ء ا٤بفطر عمدً فإف جا .ـ على األدبقدَّ ا، فإنو يُ جلدً  ومفهومو: أنو إف كاف ا٢بدُّ 
 .(٘)ا، قبل الظهور عليو، فبل يؤدبقبل االطبلع عليو، حاؿ كونو تائبً 

  

                                                

 حاشية البجّبمي على ا٣بطيب(، ٓٗٔ/ٕ) مغِب احملتاج (ٖٕٗ/ٔ) اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع (ٔ)
 (.ٗٛٔ)ص: هناية الزين ُب إرشاد ا٤ببتدئْب(، ٕٖٚ/ٕ)

 مذاىب الفقهاءحلية العلماء ُب معرفة (، وانظر: ٖٖٚ -ٖٖٙ /ٔ) اإلماـ الشافعي وا٤بهذب ُب فق (ٕ)
(ٖ/ٔٙ٘.) 

 (.٘ٙٔ/ٖ) حلية العلماء ُب معرفة مذاىب الفقهاءانظر:  (ٖ)
 (.ٖٚ٘/ٔ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب(، وانظر: ٗ٘ٔ /ٕ) منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل (ٗ)
ل ، منح ا١بلي(ٗ٘ٔ/ٔ)جواىر اإلكليل (، ٖٚ٘/ٔ)للدردير  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب انظر: (٘)

 .(ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٕ)، شرح الزرقا٘ب ٕباشية البنا٘ب (ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٔ)
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وذلك بقدر  ،وأما العقوبة فهي للمنتهك لصـو رمضاف": وقاؿ ابن ُجَزي 
 . ولعل ىذا القوؿ ىو األقرب إٔب مقاصد التشريع. (ٔ)"وصورة حالو ،اجتهاد اإلماـ

 
 اإلفطار من غير عذر: رابًعا: الوقاية والعالج من آفات

 العلم بأركاف اإلسبلـ، وأف الصياـ رابعها. - ٔ
 معرفة فضل الصياـ، وأحكامو وآدابو، وتعليمها لؤلوالد والطبلب.  - ٕ
العلم بعاقبة من ترؾ صياـ شهر رمضاف من غّب عذر، أو ترؾ صياـ يـو أو  - ٖ

 أياـ منو من غّب عذر.
ُمطَّلٌع على   أفَّ اهلل العبد أْف يتذكَّرو  ُب سائر األحواؿ، مراقبة اهلل  - ٗ
  .السرائر

 تذكر ا٤بوت واآلخرة. - ٘
 اإلكثار من النوافل. باالستعانة على الصياـ  - ٙ
حضور ٦بالس العلماء الٍب تذكر باآلخرة، والتفقو ُب الدين، ومن ذلك: تعلم  - ٚ

 آداب الصياـ وأحكامو.
 هر:االستعانة على الصياـ بأكلة السَّ  - ٛ

 :قاؿ: قاؿ النيب  أنس بن مالك عن  :جاء ُب ا٢بديث
 .(ٕ)((فإف في السحور بركة ؛تسحروا))

  

                                                

 (.ٗٛ)ص: القوانْب الفقهية (ٔ)
 [.ٜ٘ٓٔ[، مسلم ]ٖٕٜٔصهيح البخاري ]( ٕ)
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ويستهب تأخّب السهور؛ ألنو أقرب إٔب حصوؿ ا٤بقصود منو من حفظ القوى، 
تسحرنا ))قاؿ:  عن زيد بن ثابت والتقوي بو على النشاط كما جاء ُب ا٢بديث: 

، قلت: كم كاف بْب األذاف والسهور؟ قاؿ: ((الةثم قاـ إلى الص ، مع النبي
 .(ٕ)آية :، يعِب((قدر خمسين أو ستين. وُب رواية: ))(ٔ)((قدر خمسين آية))

فيو دليل على استهباب السهور للصائم. وتعليل " : ابن دقيق العيدقاؿ 
لسنة فإف إقامة ا ؛ذلك بأف فيو بركة. وىذه الربكة: ٯبوز أف تعود إٔب األمور األخروية

، ؛ توجب األجر وزيادتو. وٰبتمل أف تعود إٔب األمور الدنيوية لقوة البدف على الصـو
بفتح السْب: ما يتسهر بو. وبضمها الفعل.  (السهور)وتيسّبه من غّب إجهاؼ بو. و

 ىذا ىو األشهر.
 .  (ٖ)"ا٧بتملة ألف تضاؼ إٔب كل واحد من الفعل وا٤بتسهر بو معً  (الربكة)و
 والد منذ الصغر على الصياـ.تدريب األ – ٜ

 اإلكثار من ا١بلوس ُب ا٤بساجد: – ٓٔ
  

                                                

 [.ٜٚٓٔ[، مسلم ]ٕٜٔٔصهيح البخاري ] (ٔ)
 [.٘ٚ٘صهيح البخاري ] (ٕ)
وف الربكة ٗبجموع وٯبوز أف تك :قاؿ ابن ا٤بلقن  (.ٜ/ٕ) إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ٖ)

ثانيها: ٨بالفة أىل الكتاب ُب  أو٥با: اتباع السنَّة واالقتداء. ا:األمرين: وحاصل الربكة ُب السهور يتنوع أنواعً 
رابعها: التسبب للصدقة  قوي بو والنشاط للصـو سيما الصبياف.تثالثها: ال. الزيادة ُب األكل على اإِلفطار

سادسها: التسبب  بب لذكر اهلل والدعاء وللرٞبة فإنو وقت اإِلجابة.خامسها: التس على من يسأؿ إذ ذاؾ.
سابعها: ٘بديد نية الصـو فيخرج من خبلؼ من أوجب  فإنو إذا جاع رٗبا ساء خلقو. ؛ُب حسن ا٣بلق

أٝبع العلماء على استهباب السهور، وأنو ليس بواجب، وإ٭با األمر بو أمر ٍب قاؿ:  ٘بديدىا إذا ناـ ٍب تنبو.
 (.ٛٛٔ -ٚٛٔ/٘) بن ا٤بلقن، ال. اإلعبلـ بفوائد عمدة األحكاـ"د، وىو من خصائو ىذه األمةإرشا



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

227 

 

وأصهابو كانوا إذا صاموا   عن أيب ا٤بتوكل، أف أبا ىريرة أخرج ابن أيب شيبة
  .(ٕ)وقالوا: نطهر صيامنا. (ٔ)جلسوا ُب ا٤بسجد

 صهبة الصا٢بْب، وأصهاب ا٥بمم، والبعد عن صهبة آّاىرين با٤بعاصي. – ٔٔ
 البعد عن أماكن الشبهات، واإلعبلـ ا٥بابط. – ٕٔ
توبًة  أف يتوَب إٔب اهلل أفطر من رمضاف من غّب عذر، الواجب على  - ٖٔ
على عدـ العود، وأف يقضَي األياـ الٍب العـز  يعقديندـَ على ما فات، و أف نصوًحا، و 

 وإال فإنو يقضي ويكفر.كاف اإلفطاُر عاريًا عن ا١بماع،   إذا أفطرىا
 ٨بالفة النفس والشيطاف وا٥بوى. -ٗٔ

  

                                                

 [.ٔٛٛٛأخرجو ابن أيب شيبة ] (ٔ)
 (.ٕٖٛ/ٔ) حلية األولياء (ٕ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

228 

 

  



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

229 

 

 
 

 رذراضثاظي اضـطـبحث                                
 اضزظا                                             

 
 

   أواًل: بياف خطورة الزنا وعاقبتو وآثاره:
 ،٠بات الفبلح، وجعل ذلك من ومدح ا٢بافظْب لو ،ٕبفظ الفرج أمر اهلل لقد 

٤ََْٚط ال٧ُْْؤ٦ِ٪ُٮَن حمس :وأسباب دخوؿ ا١بنة، والنجاة من العذاب ُب اآلخرة. قاؿ اهلل 
َ
َْٝؽ أ

ُٕٮَن  1 دِِ٭٥ْ َػةِم َٓ ِي٨َ ٥ْ٬ُ ِِف َو ٮَن  2اَّلٍّ ًُ ْٕؿِ ْ٘ٮِ ٦ُ ٨ِ ال٤ٍّ َٔ ِي٨َ ٥ْ٬ُ  ََكةِ  3َواَّلٍّ ٍـّ ِي٨َ ٥ْ٬ُ ل٤ِ َواَّلٍّ
٤ُِٔٮَن  ُؿوِصِ٭٥ْ ظَ  4َٚة ُٛ ِي٨َ ٥ْ٬ُ ٣ِ ٮَن َواَّلٍّ ُْ ِ ْح٧َةُجُ٭٥ْ َٚإِجٍُّ٭٥ْ  5ةٚ

َ
ْو ٦َة َم١ََ٤ْخ خ

َ
ْزَواِصِ٭٥ْ أ

َ
ٍّْ لََعَ أ

ِ إ
َٕةُدونَ  6َدرْيُ َم٤ُٮ٦َِْي  َٟ ٥ُ٬ُ ا٣ْ ِ و٣َه

ُ
َٟ َٚأ ِ وُب )ا٤بعارج( [، ٙ-ٔ]ا٤بؤمنوف: ىجسَذ٨ِ٧َ ابَْذَِغ َوَراَء َذل

 من ِإالَّ  وجصفات ا٤بؤمنْب السالكْب طريق النجاة، ومنها: حفظ الفر  ذكر اهلل 
َٟ ِِف َص٪ٍّةٍت ١ْ٦َُؿُمٮنَ حمس، وقاؿ بياف العاقبة: (ٔ)الزَّوجة والسُّرّْيَّة و٣َهِ

ُ
وُب  [.ٖ٘]ا٤بعارج: ىجسأ

ة٩ِذَةِت حمس )األحزاب(: َٞ ة٩ِتَِْي َوا٣ْ َٞ إِنٍّ ال٧ُْْك٧ِِ٤َْي َوال٧ُْْك٧َِ٤ةِت َوال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي َوال٧ُْْؤ٦َِ٪ةِت َوا٣ْ
ةدِ ةدِرَِْي َوالىٍّ رَِْي َوالىٍّ ةِت َوال٧َُْذَىّؽِ َٕ ةثَِؿاِت َواْْلَةِمَِْٕي َواْْلَةِم ةثِؿِي٨َ َوالىٍّ َٝةِت َوالىٍّ

َ ٠َسرِيً  ا٠ِؿِي٨َ اَّللٍّ ةِت َواَّلٍّ َْ َْي ُُٚؿوَصُ٭٥ْ َواْْلَةِٚ ِْ ةن٧َِةِت َواْْلَةِٚ ةن٧َِِْي َوالىٍّ َٝةِت َوالىٍّ ا َوال٧َُْذَىّؽِ
ُ لَُ٭٥ْ  ؽٍّ اَّللٍّ َٔ َ

ا٠َِؿاِت أ ٧ًًة َواَّلٍّ ِْ َٔ ْصًؿا 
َ
َِْ٘ٛؿةً َوأ  [.ٖ٘]األحزاب: ىجس٦َ

                                                

اء؛ ألف ( )السُّرّْيَّة(: بضم أولو وكسر ثانيو: األَمة الٍب بَػوَّأْتَػَها بيًتا، وىي فُػْعِليٌَّة منسوبة إٔب السر، وىو اإلخفٔ)
 (.ٕٛٙ/ٕاإلنساف كثّبا ما يسرىا ويسَبىا عن حرتو. انظر: الصهاح، للجوىري، مادة: )سرر( )
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ما يدؿُّ على أف حفظ الفرج من أسباب دخوؿ ا١بنَّة، وُب  :وقد جاء ُب ا٢بديث
إذا )) :يقوؿ النيب  ثر أسباب دخوؿ النَّار: عدـ حفظو.ا٤بقابل فإف من أك

صلت المرأة خمسها، وصامت شهرىا، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها دخلت من 
 .(ٔ)((أبواب الجنة شاءت أيّْ 

ال  :شباب قريش يا)) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ،عن ابن عباس و 
 .(ٕ)((أال من حفظ فرجو فلو الجنة ،احفظوا فروجكم ،تزنوا

عن أكثر ما يدخل  قاؿ: سئل رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةو 
الناس  ، وسئل عن أكثر ما يدخل((وحسن الخلق ،تقوى اهلل))الناس ا١بنة، فقاؿ: 

  .(ٖ)((الفم والفرج))النار، فقاؿ: 

                                                

[، ٖٙٔٗ( ا٢بديث مروي عن أيب ىريرة وعبد الرٞبن بن عوؼ وأنس. حديث أىب ىريرة: أخرجو ابن حباف ]ٔ)
، والطربا٘ب ُب [ٔٙٙٔ[. حديث عبد الرٞبن بن عوؼ: أخرجو أٞبد ]ٜٛ٘ٗوالطربا٘ب ُب )األوسط( ]

(: "رواتو رواة الصهيح خبل ابن ٥بيعة، وحديثو ٖٗ -ٖٖ/ٖ)  [، قاؿ ا٤بنذري٘ٓٛٛ)األوسط( ]
(: "فيو ابن ٥بيعة وحديثو حسن وبقية رجالو رجاؿ ٖٙٓ/ٗ)  حسن ُب ا٤بتابعات". وقاؿ ا٥بيثمي

  قاؿ ا٥بيثمي(، ٖٛٓ/ٙ[، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٓٛٗٚالصهيح". حديث أنس: أخرجو البزار ]
(: "فيو داود بن ا١براح، وثقو أٞبد وٝباعة، وضعفو ٝباعة، وقاؿ ابن معْب: وىم ُب ىذا ا٢بديث، ٖ٘ٓ/ٗ)

[ ربيع بن صبيح، وقاؿ: "أحاديثو ٕ٘ٙوبقية رجالو رجاؿ الصهيح. وأخرجو أيًضا: ابن عدي، ترٝبة ]
ا، وأرجو أنو ال   بأس بو وبرواياتو".صا٢بة مستقيمة، وٓب أر لو حديثا منكرًا جدِّ

[، وقاؿ: ٕٙٓٛ[، وا٢باكم ]ٓ٘ٛٙ[، و)األوسط( ]ٕٙٚٚٔ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٜٕٚٗأخرجو البزار ] (ٕ)
"صهيح على شرط مسلم وٓب ٱبرجاه"، سكت عنو الذىيب ُب التلخيو. وأخرجو البيهقي ُب )شعب 

والطربا٘ب ُب )الكبّب( (: "رواه البزار، ٖٕ٘ -ٕٕ٘/ٗ)  [. قاؿ ا٥بيثميٕٗٓ٘اإلٲباف( ]
 و)األوسط(، ورجالو رجاؿ الصهيح".

[ وقاؿ: "صهيح ٕٗٓٓ[، والَبمذي ]ٕٙٗٗ[، وابن ماجو ]ٜٕٗأخرجو البخاري ُب )األدب ا٤بفرد( ] (ٖ)
[، وقاؿ: "صهيح اإلسناد وٓب ٱبرجاه"، ٜٜٔٚ[، وا٢باكم ]ٙٚٗغريب". وأخرجو أيًضا: ابن حباف ]

 ووافقو الذىيب.
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ويدخل ُب حفظ الفرج: حفظو من الزٗب، واللواط، وا٤بساحقة، وحفظو من اإلبداء 
 إال من الزوجة والسرية. للناس واالنكشاؼ ٥بم
من ))قاؿ:  عن رسوؿ اهلل   عن سهل بن سعدوُب ا٢بديث: 

ْيو وما بين رجليو أضمن لو   .(ٔ)((الجنةيضمن لي ما بين َلْحيػَ
وأكثر ببلء الناس من قبل فروجهم وألسنتهم، فمن سلم من ": قاؿ ابن بطاؿ 
 . (ٕ)"ضرر ىذين فقد سلم

وقد جاءت الشريعة اإلسبلمية ٗبا فيو صبلح الناس، فأوجبت واجباٍت، وفرضت 
الفواحش ما ظهر منها وما حدوًدا، وأحلَّت للناس الطَّيبات، وحرَّمت عليهم ا٣ببائث و 

 .بطن
، ومن أفهش ا١برائم، كبائر الذنوب، وىي من  جرٲبة الزنا :ومن الفواحش احملرمة

 فهي أصٌل لكثٍّب من ا٤بفاسد، وىي من أعظِم اآلفاِت أثرًا وفتًكا ُب جسد األمة.
؛ للداللة على عظيم خطره وأثره؛ فهو النفس ، وقتلِ بالشرؾِ الزنا  وقد قرف اهلُل 

األنساب، وانتهاؾ ا٢برمات، وإشعاؿ العداوة والبغضاء إضاعة أصل ُب فساد األخبلؽ، و 
 .بْب الناس

عدـ اإلشراؾ بو، الرٞبن:  عبادِ  ا٤بهتدين من صفاتِ  أف من وقد بْبَّ اهلُل 
َْ حمس :فقاؿ  وعدـ قتل النفس احملرمة، وأهنم ٰبفظوف فروجهم عن الفواحش ِي٨َ  َواَّلٍّ

 َْ ِ إِلًَ٭ة آَػَؿ َو َٓ اَّللٍّ ٮَن ٦َ ُٔ ٩ُٮنَ يَْؽ ـْ َْ يَ ِ َو ّٜ ٍّْ ثِةْْلَ
ِ ُ إ َف ا٣ٍِِّت َظؿٍَّم اَّللٍّ ْٛ ُذ٤ُٮَن انلٍّ ْٞ  ىجسَح

 [.ٛٙ]الفرقاف:

                                                

[. وا٤براد بالضماف: الوفاء بَبؾ ا٤بعاصي ّٔما. فأطلق الضماف وأراد الزمو، وىو أداء ٗٚٗٙخاري ]( صهيح البٔ)
: العظم الذي تنبت عليو اللهية -بفتح البلـ وكسرىا-: لسانو. واللهي ()ما بْب ٢بييو()ا٢بق الذي عليو. و

 : فرجو.()ما بْب رجليو()من اإلنساف. و
 (.ٕٛٗ/ ٛؿ )شرح صهيح البخاري، البن بطا( ٕ)
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وىي منافية  ،و٤با كانت مفسدة الزٗب من أعظم ا٤بفاسد" :ابن القيم  قاؿ
٤بصلهة نظاـ العآب ُب حفظ األنساب، وٞباية الفروج، وصيانة ا٢برمات، وتوقي ما يوقع 

والبغضاء بْب الناس، من إفساد كل منهم امرأة صاحبو وبنتو وأختو وأمو، أعظم العداوة 
ّٔا ُب   وُب ذلك خراب العآب، كانت تلي مفسدة القتل ُب الكرب، و٥بذا قرهنا اهلل 

 ُب سنتو. كتابو، ورسولو 
 وال أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزٗب.:  قاؿ اإلماـ أٞبد

ُذ٤ُٮَن حمس لو:حرمتو بقو   اهلل وقد أكد ْٞ َْ َح ِ إِلًَ٭ة آَػَؿ َو َٓ اَّللٍّ ٮَن ٦َ ُٔ َْ يَْؽ ِي٨َ  َواَّلٍّ
زَة٦ًة 

َ
َٜ خ َٟ ي٤َْ ِ ٢ْ ذَل َٕ ْٛ ٩ُٮَن َو٨ْ٦َ َح ـْ َْ يَ ِ َو ّٜ ٍّْ ثِةْْلَ

ِ ُ إ َف ا٣ٍِِّت َظؿٍَّم اَّللٍّ ْٛ ْٙ ََلُ  68انلٍّ ةَخ ٌَ يُ
ًَة٦َحِ َويَْؼُْلْ ذ٫ًِِ ُمَ٭ة٩ً  َؾاُب يَٮَْم ا٣ِْٞ َٕ ٍّْ ٨ْ٦َ دَةَب  69ة ا٣ْ

ِ  [.ٓٚ-ٛٙ]الفرقاف: ىجسإ
فقرف الزٗب بالشرؾ وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك ا٣بلود ُب العذاب ا٤بضاعف، ما 

َؿبُٮا حمس :ٓب يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة واإلٲباف والعمل الصاّب، وقد قاؿ  ْٞ َْ َت َو
 ًٓ ٩َِة إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن َٚةِظَنًح وََقةَء َقبًِ ـّ   [.ٕٖء:]اإلسرا ىجسال

فأخرب عن فهشو ُب نفسو، وىو القبيح الذي قد تناىى قبهو حٌب استقر فهشو ُب 
 العقوؿ.

ًٓ حمسٍب أخرب عن غايتو بأنو  فإنو سبيل ىلكة وبوار وافتقار ُب الدنيا، ؛ ىجسوََقةءَ َقبًِ
 وعذاب وخزي ونكاؿ ُب اآلخرة.
ِ حمس  ء من أقبهو خصو ٗبزيد ذـ، فقاؿ:و٤با كاف نكاح أزواج اآلبا ٫ٍُّ٩ ََكَن َٚةِظَنًح إ

 ًٓ ًذة وََقةَء َقبًِ ْٞ  .[ٕٕ]سورة النساء:  ىجسَو٦َ
 سبيل إٔب الفبلح بدونو، فبلح العبد على حفظ فرجو منو، فبل اهلل وعلق 

٤ََْٚط ال٧ُْْؤ٦ِ٪ُٮَن حمس فقاؿ:
َ
ُٕٮَن  1َْٝؽ أ دِِ٭٥ْ َػةِم َٓ ِي٨َ ٥ْ٬ُ ِِف َو ٨ِ ال٤ٍّْ٘ٮِ  2اَّلٍّ َٔ ِي٨َ ٥ْ٬ُ  َواَّلٍّ

 ْٕ ٮَن ٦ُ ًُ ٤ُِٔٮَن  3ؿِ ِ َٚة ََكة ٍـّ ِي٨َ ٥ْ٬ُ ل٤ِ ٮَن  4َواَّلٍّ ُْ ُؿوِصِ٭٥ْ َظةِٚ ُٛ ِ ِي٨َ ٥ْ٬ُ ٣ ٍّْ لََعَ  5َواَّلٍّ
ِ إ
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ْح٧َةُجُ٭٥ْ َٚإِجٍُّ٭٥ْ َدرْيُ َم٤ُٮ٦َِْي 
َ
ْو ٦َة َم١ََ٤ْخ خ

َ
ْزَواِصِ٭٥ْ أ

َ
َٟ ٥ُ٬ُ  6أ ِ و٣َه

ُ
َٟ َٚأ ِ َذ٨ِ٧َ ابَْذَِغ َوَراَء َذل

ةُدوَن  َٕ  .(ٔ)"[ٚ -ٔا٤بؤمنوف:]سورة  ىجس7ا٣ْ
قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل، َأيُّ الذنب أكرب عند  : قاؿ عبد اهلل :وُب ا٢بديث

ا وىو خلقك))اهلل؟ قاؿ:  ثم أف تقتل ولدؾ ))قاؿ: ٍب أي؟ قاؿ:  ،((أف تدعو هلل ِندِّ
هلل فأنزؿ ا ،((ثم أف تُػَزاِنَي ِبَحِليَلة جارؾ))قاؿ: ٍب أي؟ قاؿ:  ،((خشية أف َيْطَعَم معك
  :حمستصديقها ٍّْ

ِ ُ إ َف ا٣ٍِِّت َظؿٍَّم اَّللٍّ ْٛ ُذ٤ُٮَن انلٍّ ْٞ َْ َح ِ إِلًَ٭ة آَػَؿ َو َٓ اَّللٍّ ٮَن ٦َ ُٔ َْ يَْؽ ِي٨َ  َواَّلٍّ
زَة٦ًة

َ
َٜ خ َٟ ي٤َْ ِ ٢ْ َذل َٕ ْٛ ٩ُٮَن َو٨ْ٦َ َح ـْ َْ يَ ِ َو ّٜ  .(ٕ)اآلية [ٛٙ]الفرقاف: ىجسثِةْْلَ

 :أف أكرب ا٤بعاصي :ديث ففيوأما أحكاـ ىذا ا٢ب" :اإلماـ النووي  قاؿ
أكرب  :وكذلك قاؿ أصهابنا ،وأف القتل بغّب حق يليو ،وىذا ظاىر ال خفاء فيو ،الشرؾ

ُب كتاب الشهادات من  وكذا نو عليو الشافعي  ،القتل :الكبائر بعد الشرؾ
وقذؼ  ،والسهر ،وعقوؽ الوالدين ،واللواط ،وأما ما سواٮبا من الزٗب (.٨بتصر ا٤بز٘ب)

وغّب ذلك من الكبائر فلها تفاصيل وأحكاـ  ،وأكل الربا ،والفرار يـو الزحف ،صناتاحمل
وعلى ىذا يقاؿ  ،حواؿ وا٤بفاسد ا٤برتبة عليهاألوٱبتلف أمرىا باختبلؼ ا ،تعرؼ ّٔا مراتبها

وإف جاء ُب موضع أهنا أكرب الكبائر كاف  ،كل واحدة واحدة منها ىي من أكرب الكبائر  ُب
 .(ٖ)"رب الكبائرا٤براد من أك

 :القتل بإزاء الشرؾ، ويقرب منو  قد جعل اهللالنهى(: "و  أوٕب )مطالب وُب
قاؿ  .الزنا واللواطة؛ فإف ىذا يفسد األدياف، وىذا يفسد األبداف، وىذا يفسد األنساب

عبد اهلل بن  :واحتج ٕبديث. الزنا ا أعظم منال أعلم بعد القتل ذنبً  : اإلماـ أٞبد

                                                

 (.ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ)ص: ا١بواب الكاُب (ٔ)
 [. ٙٛ[، مسلم ]ٕٖ٘ٚ، ٔٙٛٙ، ٔٓٓٙ، ٔٙٚٗ( صهيح البخاري ]ٕ)
 (.ٔٛ/ٕ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٖ)
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ا دِّ أف تجعل هلل نِ ))أنو قاؿ: يا رسوؿ اهلل؛ أي: الذنب أعظم؟ قاؿ:  (ٔ) مسعود
 ((،أف تقتل ولدؾ مخافة أف يطعم معك)) :قاؿ: قلت ٍب أي؟ قاؿ ،((وىو خلقك

 تصديقها: فأنزؿ اهلل  ((،أف تُػَزاِنَي ِبَحِليَلة جارؾ))قاؿ: قلت: ٍب أي؟ قاؿ: 
َ حمس ِ إِل َٓ اَّللٍّ ٮَن ٦َ ُٔ َْ يَْؽ ِي٨َ  َْ َواَّلٍّ ِ َو ّٜ ٍّْ ثِةْْلَ

ِ ُ إ َف ا٣ٍِِّت َظؿٍَّم اَّللٍّ ْٛ ُذ٤ُٮَن انلٍّ ْٞ َْ َح ً٭ة آَػَؿ َو
٩ُٮنَ  ـْ ذكر من كل نوع أعبله ليطابق جوابو سؤاؿ  والنيب  .اآلية[ ٛٙ]الفرقاف: ىجسيَ

السائل؛ فإف سألو عن أعظم الذنب فأجابو ٗبا تضمن ذكر أعظم أنواعها، وما ىو أعظم 
أف يقتل ولده  :ا، وأعظم أنواع القتلنواع الشرؾ أف ٯبعل العبد هلل ندً فأعظم أ كل نوع.

أف يز٘ب ٕبليلة جاره؛ فإف مفسدة  :خشية أف يشاركو ُب طعامو وشرابو، وأعظم أنواع الزنا
وعلم منو أف الزنا يتفاوت إٜبو ويعظم جرمو  الزنا تضاعف بتضاعف ما انتهكو من ا٢بق.

 .(ٕ)"ٕبسب موارده
 عن أيب ىريرة :ما جاء ُب ا٢بديث :لك على خطورة ىذا الفعل ا٤بنكرو٩با يدؿ كذ
  عن النيب :يماف فكاف فوؽ إذا زنى العبد خرج منو اإل)) قاؿ

  .(ٖ)((، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليو اإليمافرأسو َكالظُّلَّة
ال يزني )) :قاؿ: قاؿ النيب  عن أيب ىريرة  :وُب )الصهيح(

 .(ٗ)((ي وىو مؤمنالزاني حين يزن
  

                                                

 ( تقدـ.ٔ)
 (.ٖٚٔ-ٕٚٔ/ٙ( مطالب أوٕب النهى ُب شرح غاية ا٤بنتهى )ٕ)
شرط الشيخْب"، ووافقو الذىيب. وأخرجو [، وقاؿ: "صهيح على ٙ٘[، وا٢باكم ]ٜٓٙٗأخرجو أبو داود ] (ٖ)

 [.ٜٜٚٗأيًضا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
 [.ٚ٘[، مسلم ]ٓٔٛٙ، ٕٚٚٙ، ٛٚ٘٘، ٕ٘ٚٗ( صهيح البخاري ]ٗ)
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 .ىذا وأمثالو ٞبلو العلماء على التغليظ، أو على كماؿ اإلٲباف
ال يز٘ب الزا٘ب وىو  :لكونو شعبة من اإلٲباف، وا٤بعُب ؛وقيل: أراد باإلٲباف ا٢بياء

 . يستهيي من اهلل
  .وقيل: ا٤براد من ا٤بؤمن ىو ذو األمن من العذاب 

فإف  ؛ينبغي للزا٘ب أف يز٘ب وا٢باؿ أنو مؤمنالنهي، أي: ال  :وقيل: النفي ٗبعُب
 .(ٔ)مقتضى اإلٲباف أنو ال يقع ُب مثل ىذه الفاحشة

نفى عنو ِبِقلَّة التجويد لئلٲباف ا٠بُو، وكذلك قوؿ حذيفة " :وقاؿ ابن بطاؿ 
 ولو متَّ متَّ على غير فطرة محمد)): صبلة كاملة، ي، أ((ما صليت))للرجل: 
"))(ٕ). 
والصهيح  ،اختلف العلماء ُب معُب ىذا ا٢بديث" : لنوويا اإلماـ وقاؿ

وىذا من األلفاظ  ،ال يفعل ىذه ا٤بعاصي وىو كامل اإلٲباف :الذي قالو احملققوف أف معناه
وال  ،ال علم إال ما نفع :و٨بتاره كما يقاؿ .الٍب تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كمالو

٢بديث أيب ذر  ؛وإ٭با تأولناه على ما ذكرناه .وال عيش إال عيش اآلخرة ،ماؿ إال اإلبل
 ((ال إلو إال اهلل دخل الجنة وإف زنى وإف سرؽ :من قاؿ)) :وغّبه(ٖ). 
على أف  الصهيح ا٤بشهور أهنم بايعوه   عبادة بن الصامت :وحديث

 .ال يسرقوا وال يزنوا وال يعصوا إٔب آخره

                                                

 (.ٗٙ/ٛ(، حاشية السندي على سنن النسائي )ٔٙٗ/ٕانظر: حاشية العبلمة السندي على سنن ابن ماجو ) (ٔ)
، ُٜٔٚب )صهيح البخاري( ] حذيفة  :(. وحديثٚٓٗ/ٕ)( شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ ٕ)

 ال يتم ركوعو، وال سجوده فلما قضى صبلتو قاؿ لو حذيفة: ))ما صليت، [: عن حذيفة، رأى رجبًل ٛٓٛ
 ((.ولو مت مت على غّب سنة ٧بمد 

ا١بنة((، [. وُب لفظ: ))من مات من أمٍب ال يشرؾ باهلل شيًئا دخل ٜٗ[، مسلم ]ٕٚٛ٘( صهيح البخاري ]ٖ)
 قلت: وإف زٗب وإف سرؽ؟ قاؿ: ))وإف زٗب وإف سرؽ(( وىو ُب )الصهيهْب(.   



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

236 

 

ا من ومن فعل شيئً  ،فمن َوَفى منكم فأجره على اهلل)) :ٍب قاؿ ٥بم  
ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى اهلل تعالى إف شاء  ،ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارتو

مع قولو اهلل  (،الصهيح) فهذاف ا٢بديثاف مع نظائرٮبا ُب .(ٔ)((عفا عنو وإف شاء عذبو
: ل٧َِ حمس َٟ ِ ُِْ٘ٛؿ ٦َة ُدوَن ذَل ْن شَُْرََك ث٫ِِ َويَ

َ
ُِْ٘ٛؿ أ َْ َح  َ مع إٝباع  [،ٛٗ]النساء: ىجس٨ْ شََنةءُ إِنٍّ اَّللٍّ

أىل ا٢بق على أف الزا٘ب والسارؽ والقاتل وغّبىم من أصهاب الكبائر غّب الشرؾ ال 
إف تابوا سقطت عقوبتهم وإف ماتوا  .اإلٲباف ابل ىم مؤمنوف ناقصو  ،يكفروف بذلك

 ،نة أواًل عفا عنهم وأدخلهم ا١ب ف شاء اهلل إف ،مصرين على الكبائر كانوا ُب ا٤بشيئة
 .(ٕ)"وإف شاء عذّٔم ٍب أدخلهم ا١بنة

وىو مستهل للزنا غّب مؤمن بتهرٙب اهلل  وقاؿ آخروف: عُب بذلك: ال يزٗب الزا٘ب"
 ذلك عن عكرمة عن ابن عباس يذلك عليو، فأما إف زنا وىو معتقد ٙبرٲبو فهو مؤمن، رو 

. ذر أيب :حديث :وحجة ىذه ا٤بقالة  أف النيب   :من ))قاؿ
 .(ٖ)(("اؿ: ال إلو إال اهلل دخل الجنة وإف زنا وإف سرؽق

 أنو منها: ا٤براد ليس الكبائر أصهاب عن اإلٲباف بنفي الواردة النصوص وا٢باصل أف
 كاف وإف اإلٲباف، كماؿ نفي ا٤براد: بل عنو، اإلٲباف أصل نفي وال كلو، اإلٲباف من ٱبرج
  .النار ُب خلوده أو ا٤بلة، من خروجو ٲبنع ما أصلو من معو بقي

من أقدـ على ىذا الفعل ا٤بنكر بالعذاب ُب اآلخرة، وىذا  ولقد توعَّد اهلل 
كما جاء ُب حديث ا٤بناـ ُب وصف الذين يعذَّبوف ُب   ،العذاب يبدأ عقب موتو من الربزخ

ْعَنا فَاطَّلَ ))قاؿ:  ،((فإذا فيو لغط وأصوات ،فانطلقنا، فأتينا على ِمْثل التػَّنُّور)) الربزخ:

                                                

[. و)وَب(: ٜٓٚٔ[، مسلم ]ٛٙٗٚ، ٖٕٔٚ، ٔٓٛٙ، ٗٛٚٙ، ٜٗٛٗ، ٕٜٖٛ، ٛٔصهيح البخاري ]( ٔ)
 ثبت على العهد.

 (.ٕٗ-ٔٗ/ٕشرح النووي على صهيح مسلم )( ٕ)
 (.ٜٖٛ/ ٛشرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )( ٖ)
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فيو، فإذا فيو رجاؿ ونساء عراة، وإذا ىم يأتيهم لهب من َأْسَفَل منهم، فإذا أتاىم 
، أي: ضجوا وصاحوا، وارتفعت أصواهتم متأ٤بْب. وُب رواية: (ٔ)((ذلك اللهب َضْوَضْوا

فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعاله ضيق وأسفلو واسع، يَػتَػَوقَُّد َتْحَتُو نَارًا، فإذا ))
 .(ٕ)((ب ارتفعوا حتى كاد أف يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيهااقتر 

وجاء ُب ٛباـ ا٢بديث بياف حاؿ أولئك ا٤بعذبْب أهنم الزناة من الرجاؿ، والزوا٘ب من  
ألف  ؛الستهقاقهم أف يفضهوا ؛ي ٥بمرْ مناسبة العُ " :النساء. قاؿ ابن حجر 

كوف   :مة ُب إتياف العذاب من ٙبتهموا٢بك .فعوقبوا با٥بتك ،عادهتم أف يستَبوا ُب ا٣بلوة
 . (ٖ)"جنايتهم من أعضائهم السفلى

بينا ))يقوؿ:   قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  أمامة الباىليوعن أيب 
َعيَّ  إذا   حتىلي: اْصَعْد  الفأتيا بي َجَباًل َوْعًرا، فقا أنا نائم إذ أتاني رجالف فأخذا ِبَضبػْ

ْوٍت َشِديد، فقلُت: ما ىذه األصواُت؟ قاؿ: ىذا كنُت في َسَواِء الَجَبل، فإذا أنا ِبصَ 
 ،ُمَشقََّقة َأْشَداقُػُهمْ  ،اْنطََلَق بي فإذا أنا بقـو ُمَعلَِّقيَن ِبَعَراِقيِبِهمْ  ثمُعَواُء أىِل النَّار، 

َتِسيُل َأْشَداقُػُهْم َدًما، فقلُت: من ىؤالء؟ فقيل: ىؤالء الذين يُػْفِطُروَف قَػْبَل َتِحلَِّة 
اْنطََلَق بي، فإذا ِبَقْوـ أَشدّْ شيٍء انِْتَفاًخا، وَأنْػَتِنِو رِيًحا، وَأْسَوئِِو َمْنَظًرا،  ثمْم، َصْوِمهِ 

َهُش َثْديَػُهنَّ  ثمِقيَل: الزَّانُوَف َوالزََّواِني،  ؟فقلت: من ىؤالء اْنَطَلَق بي، فإذا بنَساٍء تَػنػْ
، اْلَحيَّاُت، قلُت: ما باؿ ىؤالء؟ قيل: َىُؤاَلِء الالَّ  اْنطََلَق  ثمتي يَْمنَػْعَن َأْواَلَدُىنَّ َأْلَبانَػُهنَّ

بي، فإذا أنا ِبِغْلَماٍف يَػْلَعُبوَف بين نَػْهَرْين، فقلُت: من ىؤالء؟ فقيل: ىؤالء َذرَاِريُّ 

                                                

 [.ٚٗٓٚ( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.ٖٙٛٔ( صهيح البخاري ]ٕ)
 (.٘ٗٗ/ٕٔ( فتح الباري )ٖ)
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َخْمٍر لهم، فقلُت: من  منَشَرَؼ بي َشَرفًا، فإذا أنا بثالثٍة يشربوَف  ثمالمؤمنين، 
 .(ٔ)((يُم، وموسى، وعيسى وىم ينتظرونكَ قالوا: ىذا إبراى؟ ىؤالء

وٲبتد عذاب الزناة من الرجاؿ والزوا٘ب من النساء بعد الربزخ، فينا٥بم العذاب ُب نار 
ِ إِلًَ٭ة حمس :، يقوؿ اهلل إذا ٓب تقع منهم التوبة النصوحجنهم  َٓ اَّللٍّ ٮَن ٦َ ُٔ َْ يَْؽ ِي٨َ  َواَّلٍّ

َف ا٣ٍِِّت  ْٛ ُذ٤ُٮَن انلٍّ ْٞ َْ َح زَة٦ًة آَػَؿ َو
َ
َٜ خ َٟ ي٤َْ ِ ٢ْ َذل َٕ ْٛ ٩ُٮَن َو٨ْ٦َ َح ـْ َْ يَ ِ َو ّٜ ٍّْ ثِةْْلَ

ِ ُ إ  68 َظؿٍَّم اَّللٍّ
ًَة٦َحِ َويَْؼُْلْ ذ٫ًِِ ُمَ٭ة٩ًة  َؾاُب يَٮَْم ا٣ِْٞ َٕ ْٙ ََلُ ا٣ْ ةَخ ٌَ ًٓ َوةِْلًة  69يُ ٢َِ٧ َخ٧َ َٔ ٍّْ ٨ْ٦َ دَةَب َوآ٨َ٦َ َو

ِ إ
 ِ ُ َقحّ ُل اَّللٍّ َٟ ُحَجّؽِ ِ و٣َه

ُ
ٮًرا رَِظ٧ًًة َٚأ ُٛ ُ َد  [.ٓٚ -ٛٙ]الفرقاف: ىجس:6بَةدِِ٭٥ْ َظَكَ٪ةٍت َوََكَن اَّللٍّ

٩ُٮنَ حمس :فقولو  ـْ َْ يَ َٜ وَ حمس .ال يرتكبوف جرٲبة الزٗب :أي ،ىجسَو ٢َْٕ ذلٟ ي٤َْ ْٛ ٨٦َ َح
زَة٦ً 

َ
ومن يقَبؼ تلك ا٤بوبقات العظيمة من الشرؾ والقتل والزٗب ٯبد ُب اآلخرة  :أي ،ىجسةخ

َؾاُب يَٮَْم ا٣ًَِْٞة٦َحِ حمس .ةالنكاؿ والعقوب َٕ ْٙ ََلُ ا٣ْ ةَخ ٌَ ُيضاعف عقابُو ويُغلَّظ بسبب  :أي ،ىجسيُ
 .ا ذليبًل ٱُبلد ُب ذلك العذاب حقّبً  :أي، ىجسَويَْؼُْلْ ذ٫ًِِ ُمَ٭ة٩ًةحمس .الشرؾ وبسبب ا٤بعاصي

ًٓ َوةِْلًةحمس ٢َِ٧ َخ٧َ َٔ ٍّْ ٨ْ٦َ دَةَب َوآ٨َ٦َ َو
ِ  .ىجسإ

غايَة ا٢بذِر من ىذا الذنب، وأف ٰبذَر أسبابو  وذلك يوجب على كل مسلم ا٢بذرَ 
وما يوصل إليو، كا٣بلوة احملرمة، أو تعاطي أسباب الفتنة، مثل: التربج وإظهار مفاتن ا٤برأة، 

 والنظر إٔب احملرمات، إٔب غّب ذلك من احملرضات على الفاحشة.
 كالنظِر إٔب احملرماتِ   ،فبل ٯبوز إطبلُؽ البصر فيما يسِخُط الربَّ 

والعوراِت ُب الشاشاِت ومواقع األنَبنت، وُب الشوارِع والساحاِت، إٔب الغادياِت 
والرائهاِت، فالبصُر سهٌم مسموـٌ من سهاـ إبليس، بسببو انتكَس من انتكَس عن الدين، 

ثَْىةر٥ِْ٬ِ حمس : وخرَج عن طاعة رب العا٤بْب، قاؿ اهلل 
َ
ٮا ٨ْ٦ِ خ ٌَّ ُ٘ ٢ُْٝ ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪َِْي َح

                                                

[، والطربا٘ب ٜٔٗٚ[، وابن حباف ]٘ٙٔ[، وا٣برائطي ُب )اعتبلؿ القلوب( ]ٜٙٛٔأخرجو: ابن خزٲبة ] (ٔ)
حديث صهيح على شرط مسلم" ووافقو الذىيب. كما أخرجو: [، وقاؿ: "ٖٕٚٛ[، وا٢باكم ]ٚٙٙٚ]

  [.ٙٓٓٛ]البيهقي 
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 َٛ ُٕٮنَ َويَْع َ َػجرٌِي ث٧َِة يَْىَ٪ ْزََّك لَُ٭٥ْ إِنٍّ اَّللٍّ
َ
َٟ أ ِ ٮا ُُٚؿوَصُ٭٥ْ َذل واألمر ٕبفظ  [.ٖٓ]النور: ىجسُْ

 ألف النظر رائد الزٗب.  ؛الفروج عقب األمر بالغض من األبصار
٩َِة إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن حمس :عن الزنا وما يدعو إليو فقاؿ  وقد هنانا اهلل  ـّ َؿبُٮا ال ْٞ َْ َت َو

ًٓ َٚةظِ   [. ٕٖ]اإلسراء: ىجسَنًح وََقةءَ َقبًِ
قد حذَّرنا من مقدمات الزنا فالتهذير من ارتكابو أؤب وأشد؛  وإذا كاف اهلل 

 ألنو يفسد األخبلؽ، ويهتك األعراض، ويوقع الببليا واألمراض ا٣ببيثة القاتلة.
 التهذير من ا٤بقدمات الٍب قد تكوف مدخبًل ٥بذا الفعل :وقد جاء ُب ا٢بديث

قاؿ: ما  ، عن ابن عباسكما جاء   ،ا٤بنكر، وبياف أهنا من مراتب الزنا آّازي
إف ))قاؿ:  أف النيب  : ا أشبو باللمم ٩با قاؿ أبو ىريرةرأيت شيئً 

اهلل كتب على ابن آدـ حظو من الزنا، أدرؾ ذلك ال محالة، فزنا العينين النظر، وزنا 
إف  ي:أ ،(ٔ)((فرج يصدؽ ذلك أو يكذبواللساف النطق، والنفس تمنى وتشتهي، وال

ااَلخرة ىو للفرج،  ُب وعقاب الزا٘ب ،الدنيا والزنا التاـ ا٤بوجب للهد ُب ،الفاحشة العظيمة
ألهنما من مقدماتو، وحقيقتو، إ٭با  ؛ازنً  :ظرطق والنَّ و٠بى النُّ . (ٕ)وغّبه لو حظو من اإلٍب

 .(ٖ)يقع بالفرج
ى عباده بغفراف اللمم إذا ٓب يكن عل  تفضل اهلل" : بن بطاؿاقاؿ 

 .(ٗ)"فإذا صدقها الفرج كاف ذلك كبّبة ،للفرج تصديق ّٔا

                                                

 [.ٕٚ٘ٙ[، مسلم ]ٕٔٙٙ، ٖٕٗٙ( صهيح البخاري ]ٔ)
 (.ٔٚ/ٛ( إكماؿ ا٤بعلم )ٕ)
 (.ٚ٘ٔ/ٖٕ( انظر: عمدة القاري شرح صهيح البخاري )ٖ)
 (.ٖٕ/ٜ( شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ٗ)
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مؤذنة  ،ألهنا مقدمات لو ؛٠بى ىذه األشياء باسم الزنا" : وقاؿ الطييب
باإلتياف  ويصدق :أي ،ألنو منشؤه ومكانو ؛ونسب التصديق والتكذيب إٔب الفرج ،بوقوعو

  .(ٔ)"بالكف عنو والَبؾ ويكذبو ،٤با ىو ا٤براد منو
 

 ثانًيا: الوقاية من آفات الزنا والعالج:
 ا٤ببادرة إٔب الزواج: – ٔ

، ٙبفيظًا للفرج، وللهفاظ على القيم األخبلقية ُب اإلسبلـ على الزواجوقد حثَّ 
آّتمع، ولوقاية أفراده من اال٫براؼ والضياع، أو ا٣بضوع لسلطاف ا٥بوى والرغبات ا١با٧بة، 

، ولبلستجابة ٢باجة النفس ُب حصاف الزوجْبوإل ، نسل أمة ٧بمد تكثّبول
وإل٪باب الذرية الصا٢بة، وتأسيس أسرة قائمة على ركائز من  ،حدود ما شرعو اهلل 

َِٔجةدُِز٥ْ حمس :. قاؿ اهلل ا٤بودة والرٞبةاحملبة و  ةِْلَِْي ٨ْ٦ِ  يَةَّم ٦ِ٪ُْس٥ْ َوالىٍّ
َ َْ ٩ِْسُعٮا ا

َ
َوخ

 ِ ٥ًِ٤ٌ ِإَو٦َةنُِس٥ْ إ َٔ  ٌٓ ُ َواِق ٫ِ٤ِ َواَّللٍّ ٌْ َٚ ٨ْ٦ِ ُ ْ٘٪ِِ٭٥ُ اَّللٍّ َؿاَء ُح َٞ  [. ٕٖ]النور: ىجسْن يَُسٮ٩ُٮا ُذ
أف الزواج من ىديو وسنتو ُب قولو للجماعة الذين التـز  وبْب النيب 

أحدىم أف يصـو فبل يفطر، والتـز ثانيهم أف يقـو فبل يناـ، والتـز الثالث أف يعتزؿ النساء 
أما واهلل إني ألخشاكم هلل وأتقاكم لو، لكني أصـو وأفطر، وأصلي ج أبًدا: ))فبل يتزو 

 .(ٕ)((وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
من ترؾ طريقٍب وأخذ بطريقة غّبي فليس  :وا٤براد": قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

 ،كما وصفهم اهلل تعأبفإهنم الذين ابتدعوا التشديد   ،و٤بح بذلك إٔب طريق الرىبانية .مِب
 ؛فيفطر ،ا٢بنيفية السمهة وطريقة النيب  .وقد عأّم بأهنم ما وفوه ٗبا التمزموه

                                                

(، وانظر: فيض القدير ٜٖ٘/ٕ) ( شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن(ٔ)
 [.ٖٙٓ٘( صهيح البخاري ]ٕ)
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 ،وإعفاؼ النفس ،لكسر الشهوة ؛ويتزوج ،ليتقوى على القياـ ؛ويناـ ،ليتقوى على الصـو
 .(ٔ)"وتكثّب النسل

يجب على وٱبتلف حكم الزواج باختبلؼ األحواؿ من حيث القدرة أو ا٢باجة. ف
ٖببلؼ من أمن الوقوع ُب ، ، وٱبشى إذا ترؾ الزواج أف يقع ُب الفاحشةمن كاف قادرًا

اختلف " : قاؿ القرطيب ا.ا أو مستهبً الفاحشة، فإف الزواج بالنسبة لو يكوف مندوبً 
العلماء ُب ىذا األمر على ثبلثة أقواؿ، فقاؿ علماؤنا: ٱبتلف ا٢بكم ُب ذلك باختبلؼ 

خوؼ العنت، ومن عدـ صربه، ومن قوتو على الصرب وزواؿ خشية العنت  حاؿ ا٤بؤمن من
ا عنو. وإذا خاؼ ا٥ببلؾ ُب الدين أو الدنيا أو فيهما فالنكاح حتم. وإف ٓب ٱبش شيئً 

 النكاح مباح. وقاؿ مالك وأبو حنيفة : فقاؿ الشافعي ،وكانت ا٢باؿ مطلقة
: ا كاألكل والشرب. باحً ىو مستهب. تعلق الشافعي بأنو قضاء لذة فكاف م

 .(ٕ)("(من رغب عن سنتي فليس مني))وتعلق علماؤنا با٢بديث الصهيح: 
ًٓ ٨ْ٦ِ حمس :قاؿ اهلل  ، الزواج سنة األنبياء وا٤برسلْبو" رَْق٤َْ٪ة رُُق

َ
ْؽ أ َٞ َو٣َ

ْزَواًصة َوُذّرِيٍّحً 
َ
٤َْ٪ة لَُ٭٥ْ أ َٕ َٟ وََص ِ   [.ٖٛ]الرعد: ىجسَرج٤ْ

يَةَّم ٦ِ٪ُْس٥ْ حمس :بة ألمر اهلل استجا ؛وىو سبيل ا٤بؤمنْب
َ َْ ٩ِْسُعٮا ا

َ
َوخ

 ٌٓ ُ َواِق ٫ِ٤ِ َواَّللٍّ ٌْ َٚ ٨ْ٦ِ ُ ْ٘٪ِِ٭٥ُ اَّللٍّ َؿاَء ُح َٞ َِٔجةدُِز٥ْ ِإَو٦َةنُِس٥ْ إِْن يَُسٮ٩ُٮا ُذ ةِْلَِْي ٨ْ٦ِ  َوالىٍّ
 ٥ًٌِ٤ َٔP ًَُ٭٥ُ ا ِ٪ْ٘ َْ َُيُِؽوَن ٩َِسةًظة َظِتٍّ ُح ِي٨َ  ِٙ اَّلٍّ ِْٕٛ ٫ِ٤ِ َو٣ْحَْكذَ ٌْ َٚ ٨ْ٦ِ ُ  [.ٖٖ-ٕٖ]النور: ىجسَّللٍّ

 -ٝبع أٙب-لؤلولياء بإنكاح من ٙبت واليتهم من األيامي  -عز شأنو-فهذا أمٌر من اهلل 
ا طلبً  ؛وىم من ال أزواج ٥بم من رجاؿ ونساء، وىو من باب أؤب أمر ٥بم بإنكاح أنفسهم

رواه ابن فيما  واستجابة ألمر رسوؿ اهلل ، والصيانة من الفاحشة ،للعفة
من استطاع منكم  :يا معشر الشبابقاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  مسعود 

                                                

 (.٘ٓٔ/ ٜ( فتح الباري )ٔ)
 (.ٜٖٕ/ٕٔتفسّب القرطيب ) (ٕ)
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،  فإنو أغض للبصر، وأحصن ؛الباءة فليتزوج للفرج، ومن لم يستطع فعليو بالصـو
 .(ٕ)"متفق على صهتو (ٔ)((فإنو لو وجاء

 قاؿ: جاء رجل إٔب النيب   عن معقل بن يسار وُب ا٢بديث:
ٍب أتاه  ((،ال))قاؿ:  ؟ات حسب وٝباؿ، وإهنا ال تلد، أفأتزوجهافقاؿ: إ٘ب أصبت امرأة ذ

 .(ٖ)((فإني مكاثر بكم األمم ؛تزوجوا الودود الولود))الثانية فنهاه، ٍب أتاه الثالثة، فقاؿ: 
يأمر  قاؿ: كاف رسوؿ اهلل  عن أنس بن مالك وُب رواية: 

ا الودود الولود، إني مكاثر تزوجو ))ا، ويقوؿ: ا شديدً بالباءة، وينهى عن التبتل هنيً 
 .(ٗ)((األنبياء يـو القيامة

بطريق  -الغريزة ا١بنسية-والزواج تلبية ٤با ُب النوعْب: الرجل وا٤برأة من غريزة النكاح "
 نظيف مثمر.

  

                                                

 [.ٓٓٗٔ[، مسلم ]ٙٙٓ٘، ٘ٙٓ٘، ٜ٘ٓٔ( صهيح البخاري ]ٔ)
 (.ٚٚ( حراسة الفضيلة، بكر بن عبد اهلل أبو زيد )ص:ٕ)
[، ٙ٘ٓٗ[، وابن حباف ]ٖٕٖ٘[، وُب )الكربى( ]ٕٕٖٚ[، والنسائي ُب )السنن( ]ٕٓ٘ٓأخرجو أبو داود ] (ٖ)

[، وقاؿ "صهيح اإلسناد" ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا: أبو نعيم ُب ٕ٘ٛٙ[، وا٢باكم ]ٛٓ٘والطربا٘ب ]
 [.ٖ٘ٚٗٔ(، والبيهقي ]ٕٙ/ٖ)ا٢بلية( )

[، والطربا٘ب ُب ٕٛٓٗ[، وابن حباف ]ٖٕٔٙٔ[، وأٞبد ]ٜٓٗأخرجو سعيد بن منصور ُب )السنن( ] (ٗ)
(: "رواه أٞبد ٕٕ٘/ٗ[. قاؿ ا٥بيثمي )ٜٛٛٔ[، والضياء ]ٖٙٚٗٔوالبيهقي ][، ٜٜٓ٘)األوسط( ]

والطربا٘ب ُب )األوسط( من طريق حفو بن عمر عن أنس، وقد ذكره ابن أيب حاًب، وروى عنو ٝباعة، 
ُب   (: "وإسناده حسن". قاؿ ا٢بافظٕٛ٘/ٗوبقية رجالو رجاؿ الصهيح". وقاؿ ُب موضع آخر )

"رواه أٞبد ، وصههو ابن حباف، ولو شاىد: عند أيب داود، والنسائي، وابن حباف  (:ٙٙ-٘ٙ/ٕ)البلوغ( )
 أيًضا من حديث معقل بن يسار".
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و٥بذه ا٤بعا٘ب وغّبىا ال ٱبتلف ا٤بسلموف ُب مشروعية الزواج، وأف األصل فيو 
ال سيما مع رقة الدين، وكثرة و لوقوع ُب الفاحشة، الوجوب ٤بن خاؼ على نفسو العنت وا

 ا٤بغريات، إذ العبد ملـز بإعفاؼ نفسو، وصرفها عن ا٢براـ، وطريق ذلك: الزواج.
ولذا استهب العلماء للمتزوج أف ينوي بزواجو إصابة السنة، وصيانة دينو وعرضو، 

َٓ حمس :اهلل منع ا٤برأة من الزواج، قاؿ  عن الَعْضِل، وىو: و٥بذا هنى اهلل  َٚ
ْزَواَصُ٭٨ٍّ 

َ
ْن َح٪١ِْْع٨َ أ

َ
٤ُٮ٨٬ٍُّ أ ٌُ ْٕ  .(ٔ)"[ٕٖٕ]البقرة: ىجسَت

أنو قاؿ: التمسوا الغُب ُب النكاح، يقوؿ  وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود 
٫ِ٤ِ حمس : اهلل ٌْ َٚ ٨ْ٦ِ ُ ْ٘٪ِ٭٥ُِ اَّللٍّ َؿاَء ُح َٞ  .(ٕ)[ٕٖ]النور: ىجسإِْن يَُسٮ٩ُٮا ُذ

ثالثة حق على اهلل )) :رسوؿ اهلل  قاؿ: قاؿ عن أيب ىريرة و 
عونهم: المجاىد في سبيل اهلل، والمكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد 

 .(ٖ)((العفاؼ
ي إٔب ٛباسك ة عن احملاـر يؤدّْ والعفَّ  ،البصر حفظ الفروج وما يستلزمو من غضّْ  إفَّ 

ة كاختبلط األنساب، واألمراض اكة الفتَّ وسبلمتو من األمراض االجتماعيَّ  ،بنياف آّتمع
ب حفظ الفرج ٯبنّْ  فإفَّ  أما على ا٤بستوى الفرديّْ  وغّبه. ة ا٤بهلكة كمرض اإليدزّهيَّ الصّْ 

 .-وما أكثرىا- صاحبو ويبلت الّزنا
  

                                                

 (.ٛٚ -ٚٚحراسة الفضيلة، بكر بن عبد اهلل أبو زيد )ص: (ٔ)
 (.ٙٙٔ/ٜٔ( تفسّب الطربي )ٕ)
[، والبزار ٕٛٔ٘ماجو ][، وقاؿ: "حسن". وأخرجو أيًضا: ابن ٘٘ٙٔ[، والَبمذي ]ٙٔٗٚ( أخرجو أٞبد ]ٖ)

[ وقاؿ: "صهيح على شرط ٜٕ٘ٛ[، وا٢باكم ]ٖٓٓٗ[، وابن حباف ]ٕٖٓٔ[، والنسائي ]ٓٓ٘ٛ]
  [.ٖٙ٘ٗٔ[، والبيهقي ]ٕ٘ٙمسلم". ووافقو الذىيب، وأخرجو أيًضا: ٛباـ ]
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ين، وذىاب الورع، ة الدّْ كلها من قلَّ   رّْ نا ٯبمع خبلؿ الشَّ الزّْ ": م ابن القيّْ قاؿ  
ا معو ورع، وال وفاء بعهد، وال صدؽ ُب حديث، فبل ٘بد زانيً ، الغّبةة وفساد ا٤بروءة، وقلّْ 

وعدـ  ،وعدـ ا٤براقبة ،ة ا٢بياءوقلَّ  ،وا٣بيانة ،والكذب ،إذ الغدر ؛وال ٧بافظة على صديق
  .(ٔ)وذىاب الغّبة من شعبو وموجباتو ،األنفة للهـر

صف ئة ويتَّ يّْ سَّ الذي ٰبافظ على فرجو يقي نفسو ىذه ا٣ببلؿ ال أفَّ  :ومفهـو ذلك
بأضدادىا من كماؿ الدين وا٤بروءة والغّبة والوفاء وا٤براقبة و٫بوىا ٩با يسعد ا٤برء ُب الدنيا 

 .(ٕ)"واآلخرة
 ٟبس فوائد للنكاح على النهو التإب: وقد ذكر اإلماـ الغزإب 

 وأف ال ،وا٤بقصود إبقاء النسل، الولد وىو األصل ولو وضع النكاح :الفائدة األولى
 .ٱبلو العآب عن جنس اإلنس

وغض  ،ودفع غوائل الشهوة ،وكسر التوقاف ،التهصن من الشيطاف :الفائدة الثانية
 .وحفظ الفرج ،البصر

 ،ترويح النفس وإيناسها بآّالسة والنظر وا٤ببلعبة إراحة للقلب :الفائدة الثالثة
 ،نو على خبلؼ طبعهاأل ؛وىي عن ا٢بق نفور ،فإف النفس ملوؿ ؛وتقوية لو على العبادة

وإذا روحت باللذات ُب بعض  ،فلو كلفت ا٤بداومة باإلكراه على ما ٱبالفها ٝبهت وثابت
ويروح  ،وُب االستئناس بالنساء من االسَباحة ما يزيل الكرب .األوقات قويت ونشطت

 :ولذلك قاؿ اهلل  ؛وينبغي أف يكوف لنفوس ا٤بتقْب اسَباحات با٤بباحات ،القلب
 [.ٜٛٔ]األعراؼ: ىجس٨َ إَِِلَْ٭ة٣ِحَْكسُ حمس

  

                                                

 (.ٖٓٙروضة احملبْب ونزىة ا٤بشتاقْب )ص:( ٔ)
 ( بتصرؼ يسّب.٘٘ٙٔ -ٗ٘ٙٔ/٘نضرة النعيم ) (ٕ)
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والتكفل بشغل الطبخ والكنس  ،تفريغ القلب عن تدبّب ا٤بنزؿ :الفائدة الرابعة
فإف اإلنساف لو ٓب يكن لو شهوة الوقاع  ،وهتيئة أسباب ا٤بعيشة ،والفرش وتنظيف األوا٘ب

ر أوقاتو وٓب إذ لو تكفل ٔبميع أشغاؿ ا٤بنزؿ لضاع أكث ؛لتعذر عليو العيش ُب منزلو وحده
 .فا٤برأة الصا٢بة للمنزؿ عوف على الدين ّٔذه الطريق ،يتفرغ للعلم والعمل

 ،والقياـ ٕبقوؽ األىل ،٦باىدة النفس ورياضتها بالرعاية والوالية :الفائدة الخامسة
والسعي ُب إصبلحهن وإرشادىن إٔب طريق  ،واحتماؿ األذى منهن ،والصرب على أخبلقهن

فكل ىذه أعماؿ  ،والقياـ بَببيتو ألوالده ، كسب ا٢ببلؿ ألجلهنواالجتهاد ُب ،الدين
إ٭با ٰبَبز  ،وفضل الرعاية عظيم ،واألىل والولد رعية ،فإهنا رعاية ووالية ؛عظيمة الفضل

 .(ٔ)"منها من ٰبَبز خيفة من القصور عن القياـ ٕبقها
 ،اهلل  صرُب وِعفَُّة من ال ٯبد طواًل أف ينكح احملصنات إٔب أف يغنيو - ٕ

 واالستعانة بالصرب والصبلة والعمل:
٫ِ٤ِ حمس: قاؿ اهلل  ٌْ َٚ ٨ِْ٦ ُ ْ٘٪ًَُِ٭٥ُ اَّللٍّ َْ َُيُِؽوَن ٩َِسةًظة َظِتٍّ ُح ِي٨َ  ِٙ اَّلٍّ ِْٕٛ  ىجسَو٣ْحَْكَذ

 [.ٖٖ]النور:
َ حمس :وقاؿ اهلل  ِ إِنٍّ اَّللٍّ ة َٓ َْبِ َوالىٍّ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا اْقذًَُِٕ٪ٮا ثِةلىٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
َٓ  يَة خ ٦َ

ةثِؿِي٨َ   [.ٖ٘ٔ]البقرة:  ىجسالىٍّ
يا معشر قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  ابن مسعود عن  :وُب ا٢بديث

للفرج، ومن  فإنو أغض للبصر، وأحصن ؛من استطاع منكم الباءة فليتزوج :الشباب
، فإنو لو وجاء  .(ٕ)((لم يستطع فعليو بالصـو

  

                                                

 (.ٖٖ-ٕٗ/ٕنظر ذلك مفصبل ُب )إحياء علـو الدين( )ا( ٔ)
 ( تقدـ.ٕ)
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ونوا على كماؿ ليك ؛ألمتو النكاح  ندب النيب" :قاؿ ابن بطاؿ 
وحفظ فروجهم ٤با ٱبشى على من ، غض أبصارىم من أمر دينهم، وصيانة ألنفسهم ُب

أف الناس كلهم ال  ]بْب[ قلبو حب أعظم الشهوات، ٍب  ُب  زين اهلل
 إٔب النساء، ورٗبا خافوا العنت بفقد النكاح فعوضهم منو ما يدافعوف بو سورة ٯبدوف طواًل 

  .إنو وجاءشهواهتم، وىو الصياـ. ف
تتهرؾ عند شهوة  والوجاء: القطع، يعُب: أنو مقطعة لبلنتشار وحركة العروؽ الٍب

أف ترض البيضتاف، يقاؿ: وجأ فبلف الكبش، وىو   :ا١بماع، وأصل الوجاء عند العرب
 .(ٔ)ي"كبش موجوء، فإذا سلت البيضتاف، فهو ا٣بص

اءة ىنا على قولْب واختلف العلماء ُب ا٤براد بالب": وقاؿ اإلماـ النووي 
 :يرجعاف إٔب معُب واحد

من استطاع منكم  :فتقديره ،وىو ا١بماع ،أف ا٤براد معناىا اللغوي :أصحهما 
لعجزه عن  ؛ومن ٓب يستطع ا١بماع ،وىي مؤف النكاح فليتزوج ،لقدرتو على مؤنو ؛ا١بماع

لى ىذا القوؿ وع .كما يقطعو الوجاء  ،ويقطع شر منيو ،ليدفع شهوتو ؛مؤنو فعليو بالصـو
  .اوال ينفكوف عنها غالبً  ،وقع ا٣بطاب مع الشباف الذين ىم مظنة شهوة النساء

 :وتقديره ،٠بيت باسم ما يبلزمها ،مؤف النكاح :أف ا٤براد ىنا بالباءة :والقوؿ الثاني
والذي  .ليدفع شهوتو ؛ومن ٓب يستطعها فليصم ،من استطاع منكم مؤف النكاح فليتزوج

ومن لم يستطع فعليو )) :قولو  :ّٔذا على ىذا أهنم قالواٞبل القائلْب 
فوجب تأويل  ،والعاجز عن ا١بماع ال ٰبتاج إٔب الصـو لدفع الشهوة :قالوا ،((بالصـو

لعجزه عن  ؛من ٓب يستطع ا١بماع بأف تقدير الكبلـ:وأجاب األولوف  .الباءة على ا٤بؤف
 .-أعلم واهلل-مؤنو وىو ٧بتاج إٔب ا١بماع فعليو بالصـو 

                                                

 (.ٕٙ -ٕ٘/ٗ( شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ٔ)
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أف الصـو يقطع  :وا٤براد ىنا ،وىو رض ا٣بصيتْب ،فبكسر الواو وبا٤بد (الوجاء)وأما  
األمر بالنكاح ٤بن  :وُب ىذا ا٢بديث ،كما يفعلو الوجاء  ،ويقطع شر ا٤بِب ،الشهوة

 .(ٔ)"استطاعو وتاقت إليو نفسو
صي ُب حجاب وحصن للصائم من ا٤بعاأي:  ،(ٕ)((والصياـ ُجنَّةوُب ا٢بديث: ))

 .؛ ألنو يورث ا٤براقبة هلل ومن النار ُب العقىب ،الدنيا
 أف يعلم اآلثار ا٤بَبتبة على اختيار ترؾ الزواج: – ٖ

وتشتت الفكر، والتعرض  ،فمن تلك اآلثار: إطبلؽ النظر فيما حـر اهلل 
و إذا للفتنة، واالنقطاع من الذرية والٍب قد تكوف عونًا لو ُب دنياه، وذخرًا لو ُب آخرت

 أحسن الَببية، وأمرىم با٤بعروؼ، وهناىم عن ا٤بنكر.
 .والصداؽ إعانة الفقراء على الزواج، وتيسّب أمر ا٤بهور - ٗ
، والتهذير من االختبلط ُب ا٤بدارس وا١بامعات وأماكن العملالبعد عن  - ٘

 :والبعد عن التربجذلك، وبياف ٨باطره، 
وج من البيت والدخوؿ ُب آّتمع ألداء وال نعِب بذلك أف ا٤برأة ال ٲبكنها ا٣بر 

أعما٥با، بل القصد احملافظة على كياف ا٤برأة، وتنظيم عبلقتها مع الرجل، من حيث ٙبرٙب 
ا٤بعاشرة غّب الشرعية، وكذلك االحَباز عن مقدمات الزنا، وعن السبل ا٤بمهدة لو، من 

، وقضاء األوقات، وتبادؿ الكبلـ لغ ّب حاجة، فا٢برية ُب ىذا ٫بو ا١بلوس مع غّب احملاـر
 الباب ٚبلق الفساد وتزلزؿ كياف األسرة.

وآّتمع اإلسبلمي ٰبظر كل ما من شأنو أف يكوف ٩بهًدا لئلٍب والفساد والفواحش؛ 
 فإنو يزلزؿ أركاف األسرة، ويرفع حاجز ا٢بياء.

                                                

 (.ٖٚٔ/ ٜشرح النووي على صهيح النووي ) (ٔ)
 [.ٔ٘ٔٔ[، مسلم ]ٜٗٓٔ( صهيح البخاري ]ٕ)
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إياكم والدخوؿ ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن عقبة بن عامرو 
الحمو ))جل من األنصار: يا رسوؿ اهلل، أفرأيت ا٢بمو؟ قاؿ: فقاؿ ر  ((على النساء

 .(ٔ)((الموت
دخوؿ قريب الرجل على امرأتو وىو غّب ٧بـر ٥با باسم   النيب فسمى

 .(ٕ)والتغليظ ا٤بوت، وال شك أف تلك العبارة ىي أبلغ عبارات التهذير
على  -بالنصب– ((إياكم والدخوؿ)) :قولو" :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

 :وقولو (.إياؾ واألسد) :ليهَبز عنو كما قيل ؛وىو تنبيو ا٤بخاطب على ٧بذور ،لتهذيرا
اتقوا أنفسكم أف تدخلوا على  :وتقدير الكبلـ ،اتقوا :مفعوؿ بفعل مضمر تقديره (إياكم)

ال تدخلوا على )) :بن وىب بلفظاووقع ُب رواية  .والنساء أف يدخلن عليكم ،النساء
 .(ٖ)"الدخوؿ منع ا٣بلوة ّٔا بطريق األؤبوتضمن منع  ،((النساء

َ٭ُؿ حمس :وقاؿ اهلل  َْ لُٮ٨٬ٍُّ ٨ِْ٦ َوَراءِ ِظَضةٍب َذ٣ُِس٥ْ أَ
َ
َْل٧ُُٮ٨٬ٍُّ ٦ََذةًَع َٚةْقد

َ
ِإَوَذا َقد

٤ُٮبُِس٥ْ َو٤ُُٝٮبِِ٭٨ٍّ  ُٞ  [.ٖ٘]األحزاب: ىجس٣ِ
ىذا التهذير  فتهذيره " : ٧بمد األمْب الشنقيطيقاؿ الشيخ 

وؿ الرجاؿ على النساء، وتعبّبه عن دخوؿ القريب على زوجة قريبو باسم البالغ من دخ
لُٮ٨٬ٍُّ ٨ِْ٦ َوَراءِ ِظَضةٍب حمس :ا٤بوت دليل صهيح نبوي على أف قولو 

َ
عاـ ُب ٝبيع  ىجسَٚةْقد

                                                

  [.ٕٕٚٔ[، مسلم ]ٕٖٕ٘( صهيح البخاري ]ٔ)
أشبو من أقارب الزوج ابن العم و٫بوىم. قاؿ اإلماـ النووي: اتفق  ا٢بمو أخو الزوج، وما : ( قاؿ الليثٕ)

أىل اللغة على أف األٞباء أقارب زوج ا٤برأة، كأبيو وعمو وأخيو وابن عمو و٫بوىم. وشبو ا٢بمو با٤بوت؛ ٤با 
يَبتب على دخولو الذي ال ينكر، من الفتنة وا٥ببلؾ ُب الدين فجعلو كهبلؾ ا٤بوت، فورد الكبلـ مورد 

 ُب ذلك مفصبًل  تصف الشيء ا٤بكروه با٤بوت. انظر ُب )الفتح(: والعرب  لتغليط. قاؿ ا٢بافظا
(، فتح ٔٛٔ/ٕ(، إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ )ٗ٘ٔ/ٗٔ)شرح النووي على صهيح مسلم( )

 (.ٖٖٔ/ٜالباري، البن حجر )
 (.ٖٖٔ/ٜفتح الباري ) (ٖ)
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٤با حذر الرجاؿ ىذا  ا بأزواجو إذ لو كاف حكمو خاصِّ  ؛-كما ترى- النساء
التهذير من الدخوؿ  :وظاىر ا٢بديث .النساءالتهذير البالغ العاـ من الدخوؿ على 

عليهن ولو ٓب ٙبصل ا٣بلوة بينهما، وىو كذلك، فالدخوؿ عليهن وا٣بلوة ّٔن كبلٮبا ٧بـر 
ٙبرٙب ) :أخرج ىذا ا٢بديث ُب باب ا ا بانفراده، كما قدمنا أف مسلمً ا شديدً ٙبرٲبً 

تعليلو تعأب ٥بذا ا٢بكم و  ، فدؿ على أف كليهما حراـ.(ا٣بلوة باألجنبية والدخوؿ عليها
 :الذي ىو إٯباب ا٢بجاب بكونو أطهر لقلوب الرجاؿ والنساء من الريبة، ُب قولو 

٤ُٮبُِس٥ْ َو٤ُُٝٮبِِ٭٨ٍّ حمس ُٞ َ٭ُؿ ٣ِ َْ  . (ٔ)"قرينة واضهة على إرادة تعميم ا٢بكم ىجسَذ٣ُِس٥ْ أَ
قلت: يا رسوؿ اهلل، يدخل عليك )) : قاؿ: قاؿ عمر  عن أنسو 

 .(ٕ)((جر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزؿ اهلل آية الحجابالبر والفا
ال ))يقوؿ:  أنو: ٠بع النيب  ،عن ابن عباس وُب الصهيح: 

 .(ٖ)((يخلوف رجل بامرأة، وال تسافرف امرأة إال ومعها محـر
 يرحم اهلل نساء المهاجرات األَُوؿ، لما أنزؿ اهلل))قالت:  عن عائشة و 

ًُٮبِِ٭٨ٍّ َوِْلَ حمس :تعالى  .(ٗ)((َشقَّْقَن ُمُروَطُهنَّ فَاْخَتَمْرَف بها [ٖٔ]النور: ىجسُْضِب٨َْ ِِب٧ُُؿ٨ِ٬ٍِّ لََعَ ُص
 

                                                

 ( بتصرؼ واختصار.ٕٕٗ/ٙ( أضواء البياف )ٔ)
 [.ٜٓٚٗ، ٖٛٗٗي ]صهيح البخار ( ٕ)
 [.ٖٔٗٔ[، مسلم ]ٖٖٕ٘، ٖٙٓٓ( صهيح البخاري ]ٖ)
ًُٮبِ٭٨ٍِّ حمس: قولو [. ٛ٘ٚٗ( صهيح البخاري ]ٗ) يسَبف الرؤوس واألعناؽ  أي ،ىجسَوِْلَُْضِب٨َْ ِِب٧ُُؿ٨ِ٬ٍِّ لََعَ ُص

وب من ناحية الرأس والصدور. و)ا٣بمر( ٝبع ٟبار وىو غطاء الرأس. و)ا١بيوب( ٝبع جيب، وىو شق الث
")فاختمرف(  : وا٤براد ما يظهر منو. و)مرطوىن( ٝبع ِمْرٍط وىو اإلزار واإلزار ىو ا٤ببلءة. قاؿ ا٢بافظ

أي: غطْب وجوىهن. وصفة ذلك: أف تضع ا٣بمار على رأسها وترميو من ا١بانب األٲبن على العاتق 
دؿ ا٤برأة ٟبارىا من ورائها وتكشف ما قدامها : كانوا ُب ا١باىلية تس األيسر، وىو التقنع. قاؿ الفراء
 (.ٜٓٗ/ٛفأمرف باالستتار" فتح الباري )
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َها من ِقَبِل الَحَواِشي فَاْخَتَمْرَف بهاوُب لفظ: ))  .(ٔ)((َأَخْذَف ُأْزَرُىنَّ َفَشقَّْقنػَ
َٟ حمس :وقد قاؿ اهلل  ْزَواِص

َ
َِ َ٭ة انلٍَِّبَّ ٢ُْٝ  حَّ

َ
َٟ َونَِكةءِ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي يُْؽجَِْي  يَة خ ِ َوبََ٪ةد

َٓ يُْؤَذْح٨َ  َؿْذ٨َ َٚ ْٕ ْن ُح
َ
ْدَّن أ

َ
َٟ أ ِ ثِحجِِ٭٨ٍّ َذل َٓ ٤ًَِْ٭٨ٍّ ٨ْ٦ِ َص  [.ٜ٘]األحزاب: ىجسَٔ

ثِحجِِ٭٨ٍّ حمس :وقولو  َٓ ٤ًَْ٭٨ٍِّ ٨ِْ٦ َص َٔ ا١بلباب: الرداء، أو القناع، أو كل . ىجسيُْؽجَِْي 
أف تشد بو رأسها وتلقيو فوؽ ٟبارىا حٌب ال ترى  :وإدناؤه .أّاثوب تلبسو ا٤برأة فوؽ ثي

 .(ٕ)ثغرة ٫برىا، أو تغطي بو وجهها
تلويو  ،: ثوب واسع أوسع من ا٣بمار ودوف الرداء(ا١بلباب"): قاؿ الز٨بشري 
الرداء الذي  :منو ما ترسلو على صدرىا. وعن ابن عباس  يا٤برأة على رأسها وتبق
  .(ٖ)"وقيل: ا٤بلهفة وكل ما يستَب بو من كساء أو غّبه سفل.يسَب من فوؽ إٔب أ

 ويتبْب ٩با تقدـ أف ا٢بجاب إ٭با يتهقق بأحد أمرين:
 : مبلزمة البيوت: األوؿ

ْٮِل حمس :قاؿ اهلل  َٞ ٨َْٕ ثِة٣ْ ٌَ َٓ ََتْ ًُُْتٍّ َٚ َٞ َظٍؽ ٨َ٦ِ ا٣جَِّكةءِ إِِن اتٍّ
َ
يَة نَِكةَء انلٍَِّبِّ لَْكُُتٍّ ٠َأ

 َ٧ ُْ ًَ ًة َذ ُْٕؿٚو ٦َ ًْ ِي ِِف ٤َْٝج٫ِِ َمَؿٌض َو٨َْ٤ُٝ َْٝٮ َج  Pَٓ اَّلٍّ َْ َتََبٍّْص٨َ َتََبَّ ًُٮدُِس٨ٍّ َو َوَْٝؿَن ِِف ُب
ُ ِِلُ  َ َورَُقٮََلُ إِج٧ٍَّة يُؿِيُؽ اَّللٍّ ٨َْٕ اَّللٍّ َِ

َ
ََكةَ َوأ ٍـّ ةَ َوآتَِْي ال َٓ ٨َ٧ِْٝ الىٍّ

َ
وَّل َوأ

ُ َْ حِ ا ًٍّ ِ ْؾ٬َِت اْْلَة٤ِ٬
ِ٭رًيا َخ٪ْسُ  ُْ ّ٭َِؿُك٥ْ تَ َُ ٢َ٬ْ اْْلًَِْخ َويُ

َ
 [.ٖٖ-ٕٖ]األحزاب: ىجس٥ُQ الؿِّْصَف أ

ّٔا نساء النيب  ىذه آداب أمر اهلل " :قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 
، ك"ونساء األمة تبع ٥بن ُب ذل(ٗ). 

 

                                                

 [.ٜ٘ٚٗ( صهيح البخاري ]ٔ)
 (.ٕٗٗ -ٖٕٗ/ٗ(، تفسّب ا٤باوردي )النكت والعيوف( ) ٜٓ٘/ٕ( انظر: تفسّب العز بن عبد السبلـ )ٕ)
 (.ٓٙ٘ -ٜ٘٘/ٖالكشاؼ ) (ٖ)
 (.ٜٓٗ/ ٙ( تفسّب ابن كثّب )ٗ)
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  :: ا٢بجاب باللباس عند ا٣بروج لضرورة أو حاجةوالثاني
نساء كاسيات عاريات ٩ُبِيبَلٌت زنا: عدـ خروج الفمن أسباب الوقاية من دواعي ال

  عن أيب ىريرة :كما جاء ُب ا٢بديث  ،وسهن َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت ا٤بائلةؤ مائبلت، ر 
صنفاف من أىل النار لم أرىما، قـو معهم سياط )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

مائالت، رءوسهن  كأذناب البقر يضربوف بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ُمِمياَلٌت 
َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت المائلة، ال يدخلن الجنة، وال يجدف ريحها، وإف ريحها ليوجد من 

 .(ٔ)((مسيرة كذا وكذا
 .عاريات من شكرىا  من نعمة اهلل :أي (،كاسيات) :معُبو 
  .ا ١بما٥با و٫بوهإظهارً  ؛تسَب بعض بدهنا وتكشف بعضو :معناه :وقيل 

 .وىو ا٤بختار ،ا يصف لوف بدهنايقً ا رقتلبس ثوبً  :وقيل
 .وما يلزمهن حفظو ، عن طاعة اهلل ( ]أي:[مائبلت) :ومعُب 
 .يعلمن غّبىن فعلهن ا٤بذمـو :أي (٩بيبلت)
 .ٲبشْب متبخَبات ٩بيبلت ألكتافهن :وقيل 
 .وىي مشطة البغايا ،(ٕ)مائبلت يتمشطن ا٤بشطة ا٤بيبلء :وقيل 
 .طةٲبشطن غّبىن تلك ا٤بش( ٩بيبلت)و
     يكربهنا ويعظمنها بلف عمامة أو ٫بوىا :أي ،سهن كأسنمة البختؤو ر  :ومعُب 

 .(ٖ)"-واهلل أعلم-
 

                                                

  [.ٕٕٛٔح مسلم ]( صهئ)
ا٤بشطة ا٤بيبلء ىي: مشطة معروفة عندىم، كأهنن ٲبلن فيها العقاص. انظر: الفائق ُب غريب ا٢بديث واألثر، ( ٕ)

  (. و)العقاص( خيط تشد بو أطراؼ الذوائب، ٝبع عقو.ٕٓٙ/ ٖللز٨بشري )
 (.ٓٔٔ/ٗٔ(، وانظر: شرح النووي على صهيح مسلم )ٔٚٗ -ٓٚٗ/ٗآّموع شرح ا٤بهذب ) (ٖ)
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 البعد عن تشبو الرجاؿ بالنساء، والنساء بالرجاؿ: – ٘
 (.وسيأٌب بياف ذلك مفصبًل ُب )التهذير من تغيّب خلق اهلل 

 غض البصر: -ٙ
ُ٘ حمس :وقاؿ اهلل  ْزََّك ٢ُْٝ ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪َِْي َح

َ
َٟ أ ِ ٮا ُُٚؿوَصُ٭٥ْ َذل ُْ َٛ ثَْىةر٥ِْ٬ِ َويَْع

َ
ٮا ٨ْ٦ِ خ ٌَّ

 [.ٖٓ]النور: ىجسلَُ٭٥ْ 
لعباده ا٤بؤمنْب أف يغضوا من أبصارىم عما حـر عليهم،  ىذا أمر من اهلل و 

، فإف اتفق أف  فبل ينظروا إال إٔب ما أباح ٥بم النظر إليو، وأف يغضوا أبصارىم عن احملاـر
مسلم ُب  ىا، كما رو ـر من غّب قصد، فليصرؼ بصره عنو سريعً وقع البصر على ٧ب

سألت رسوؿ اهلل ))قاؿ:   جرير بن عبد اهلل :، من حديث(صهيهو)
 عن نظر الفجاءة فأمرني أف أصرؼ بصري))(ٔ). 

يا )) : لعلي عن ابن بريدة، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل و 
 .(ٕ)((وليست لك اآلخرة علي ال تتبع النظرة النظرة، فإف لك األولى

قاؿ:  أف النيب : عن أيب سعيد ا٣بدري  :(الصهيح)وُب 
فقالوا: يا رسوؿ اهلل، ما لنا من ٦بالسنا بد نتهدث  ،((إياكم والجلوس بالطرقات))

قالوا: وما حق الطريق يا  ((،إذا أبيتم إال المجلس، فأعطوا الطريق حقو))فيها، فقاؿ: 
بصر، وكف األذى، ورد السالـ، واألمر بالمعروؼ، والنهي غض ال))رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 

 .(ٖ)((عن المنكر

                                                

 (.ٔٗ/ٙ[. بتصرؼ عن )تفسّب ابن كثّب( )ٜٕ٘ٔصهيح مسلم ]( ٔ)
[، والرويا٘ب ٕٚٚٚ[، والَبمذي ]ٜٕٗٔ[، وأبو داود ]ٜٕٕٗٚ[، وأٞبد ]ٕٛٔٚٔأخرجو ابن أيب شيبة ] (ٕ)

[، وقاؿ: "صهيح على شرط مسلم". ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا: البيهقي ٕٛٛٚ[، وا٢باكم ]ٕٕ]
[ٖٔ٘ٔ٘.] 

 [.ٕٔٙٔ، ٕٕٔٔ[، مسلم ]ٜٕٕٙ، ٕ٘ٙٗح البخاري ]صهي( ٖ)
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إٔب  ُسمٍّ  سهمو٤با كاف النظر داعية إٔب فساد القلب، كما قاؿ بعض السلف: النََّظُر 
ٕبفظ الفروج كما أمر ٕبفظ األبصار الٍب ىي بواعث إٔب   ؛ ولذلك أمر اهللالقلب

ٮا ُُٚؿوَصُ٭٥ْ ٢ُْٝ ل٧ُْ٤ِْؤ٦ِ٪َِْي حمسذلك، فقاؿ:  ُْ َٛ ثَْىةر٥ِْ٬ِ َويَْع
َ
ٮا ٨ْ٦ِ خ ٌَّ ُ٘ وحفظ  .[ٖٓ]النور: ىجسَح
ٮَن حمس :الفرج تارة يكوف ٗبنعو من الزٗب، كما قاؿ ُْ ِ ُؿوِص٭٥ِْ َظةٚ ُٛ ِي٨َ ٥ْ٬ُ ٣ِ ٍّْ لََعَ  5َواَّلٍّ

ِ إ
ْح٧َةُجُ٭٥ْ َٚإِجٍُّ٭٥ْ َدرْيُ َم٤ُٮ٦َِْي 

َ
ْو ٦َة َم١ََ٤ْخ خ

َ
ْزَواِصِ٭٥ْ أ

َ
وتارة يكوف ٕبفظو  ،[ٙ -٘:نوفا٤بؤم]ىجس 6أ

احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت : ))من النظر إليو، كما جاء ُب ا٢بديث
ْزََّك لَُ٭٥ْ حمس .(ٔ)((يمينك

َ
َٟ أ ِ وأنقى لدينهم، كما قيل: من حفظ  ،أي: أطهر لقلؤّم، ىجسَذل

 .(ٕ)ا ُب بصّبتو أو ُب قلبوبصره، أورثو اهلل نورً 
أصل عامة ا٢بوادث الٍب تصيب اإلنساف، فالنظرة  "والنظر :قاؿ ابن القيم 

تولد خطرة، ٍب تولد ا٣بطرة فكرة، ٍب تولد الفكرة شهوة، ٍب تولد الشهوة إرادة، ٍب تقوى 
فتصّب عزٲبة جازمة، فيقع الفعل وال بد، ما ٓب ٲبنع منو مانع. وُب ىذا قيل: الصرب على 

 .(ٖ)غض البصر أيسر من الصرب على أٓب ما بعده
: "والنظرة تفعل ُب القلب ما يفعل السهم ُب الرَِّميَّة، فإف ٓب تقتلو ؿ وقا

جرحتو، وىي ٗبنزلة الشرارة من النار ترمى ُب ا٢بشيش اليابس، فإف ٓب ٙبرقو كلو أحرقت 
  بعضو، كما قيل:

 ومعظم النار من مستصغر الشرر  ظرػػػػػػػػوادث مبداىا من النَّ ػػػػػػػػكػل ا٢ب
 (ٗ)فتك السهاـ ببل قوس وال وتر  ُب قلب صاحبهاكم نظرة فتكت 

 

                                                

 ( سيأٌب ٚبرٯبو.ٔ)
 (.ٖٗ -ٕٗ /ٙبتصرؼ عن )تفسّب ابن كثّب( ) (ٕ)
 (.ٖ٘ٔا١بواب الكاُب )ص: (ٖ)
 (.ٜٚ( روضة احملبْب )ص:ٗ)
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 .تفضي إٔب الكبائرمن الصغائر الٍب  بشهوة إٔب ما حـر اهلل والنظر 
العكوؼ أماـ شاشات التلفاز أو ا٤بواقع الٍب سفك و ويدخل فيو: النظر ا٤بباشر، 

ـُ ا٢بياء، ووئدْت فيها الفضيلُة..   فيها د
ت التَّهييج وصوُر العريّْ إال خرؽ سياج العفَّة فهل أنتجت مشاىُد اإلثارة ولقطا

والشَّرؼ؟ وشيوع ا١برٲبة األخبلقيَّة؟ وفقداف األمن وانتشار االعتداءات ا٤بروّْعة؟ وىل ٰبمل 
؟ وما  اإل٢باح الغريزيُّ ا١بامح، والسَُّعار ا١بنسيُّ ا٥بائج إالَّ على السََّفو وا٣بفَّة وركوب الشرّْ

و٦ببلٍت وقصٍو ورواياٍت وأطباٍؽ وقنواٍت ومواقَع جعلت اإلثارَة  عساه ٯُبَُب من أفبلـٍ 
إحدى ركائزىا، وتأجيَج الغرائِز أساس قيامها، و٧باربة العفَّة والطَّهارة من أولويات 
أىدافها؟! فأيُّ خطر يهدد القيم األخبلقية أعظم من ىذا؟! فما الذي يردع تلك الشرائح 

ويعدوف ذلك من التقدـ وا٢برية؟! فما يزيدىم ذلك إالَّ الٍب ال تقلد الغرب إال ُب ىذا، 
وليتهم نظروا إٔب مواضع ا٣بلل، وأحسنوا االقتداء باآلخرين ٗبا ينفعهم ُب  ا٫برافًا وٚبلًفا.

 دنياىم.
يسأؿ عبده عن فضوؿ النظر كما يسألو  إف اهلل " :قاؿ اإلماـ الغزإب 

 .(ٔ)"عن فضوؿ الكبلـ
ء ٗبلء العْب، والنظر إٔب ما ال ٰبل النظر يالنظر إٔب الشفضوؿ النظر ىو إطبلؽ و 

 وىو على العكس من غض البصر. ،إليو
قاؿ بعض ا٢بكماء: ترؾ فضوؿ الكبلـ يثمر النطق با٢بكمة، وترؾ فضوؿ النظر 
يثمر ا٣بشوع وا٣بشية، وترؾ فضوؿ الطعاـ يثمر حبلوة العبادة، وترؾ الضهك يثمر 

 .(ٕ).."ُب ا٢براـ يثمر احملبةحبلوة ٥بيبة، وترؾ الرغبة 

                                                

 (.ٜٖ٘/ٗ( إحياء علـو الدين )ٔ)
 (.ٕٕٙٔبر الدموع، البن ا١بوزي )ص: (ٕ)
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وال يأكل  ،(ٔ)يشرب الفتيت  كاف داود الطائي  : قاؿ أبو نعيمو  
 ا٣ببز.

  وقاؿ: بْب مضغ ا٣ببز وشرب الفتيت قراءة ٟبسْب آية.
فقاؿ: يا ابن  ،ا قد انكسرا رجل فقاؿ: إف ُب سقف بيتك جذعً ودخل إليو يومً 

وكانوا يكرىوف فضوؿ  .نظرت إٔب السقفإ٘ب ُب ىذا البيت منذ عشرين سنة ما  ،أخي
 .    (ٕ)النظر كما يكرىوف فضوؿ الكبلـ

وقد جاء التهذير الشديد من ٝبيع أسباب الزنا ومقدماتو، كالنظر إٔب ا٤برأة 
وإف كاف من -رَّـ ػػهوة؛ فإف ذلك ٧بػػػها، و٠باع حديثها، و٤بسها بشػػاألجنبية، وا٢بديث إلي

زنًا؛ تنبيًها على خطورتو؛ ألنو يؤدي إٔب الزنا،  : ، وقد ٠باه النيب-الصغائر
 .(ٖ)ويسوؽ إليو

إياكم من االستهانة بصغائر الذنوب، فقاؿ: )) وقد حذرنا النيب 
وُمَحقََّرات الذنوب؛ فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قـو نزلوا بطن واد، فجاء ذا 

                                                

 ء يسقط فيتقطَّع ويتفتَّت. وَفتَّ ا٣ببز: كسَّرَُه قطًعا صغّبة.الفتيت: كل ما ىو مفتوت، والشي (ٔ)
 (.ٖٙٗ/ ٔ(، آّالسة وجواىر العلم )ٕٙٔ(، التوابْب، البن قدامة )ص:ٜٓٗ/ٗ( انظر: إحياء علـو الدين )ٕ)
)إف اهلل  )(. جاء ُب ا٢بديث: ٕٔٙ/٘( انظر: منار القاري شرح ٨بتصر صهيح البخاري، ٞبزة ٧بمد قاسم )ٖ)

تب على ابن آدـ حظو من الزنا، أدرؾ ذلك ال ٧بالة، فزنا العْب النظر، وزنا اللساف ا٤بنطق، والنفس ٛبُب ك
[. ٕٚ٘ٙ[، مسلم ]ٕٔٙٙ، ٖٕٗٙ. صهيح البخاري ](وتشتهي، والفرج يصدؽ ذلك كلو ويكذبو(

عليو وقدر لو. ال حيلة لو وال خبلص من الوقوع فيما كتب  ()أدرؾ ذلك ال ٧بالة()نصيبو.  أي: ()حظو()
يعِب: النطق  ()وزنا اللساف ا٤بنطق()يعِب: إٔب العورات والنساء األجنبيات.  ()فزنا العْب النظر()وقولو: 

الذي ىو آلة الزنا  ()والفرج()تسوؿ لصاحبها وٙبركو.  ()والنفس ٛبُب()بالفهش وما يتعلق بالفجور. 
 بالَبؾ والبعد عن الفواحش ومقدماهتا. (و()ويكذب)بفعل ما ٛبنتو النفس.  ()يصدؽ ذلك()ا٢بقيقي. 
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نُوِب متى بعود وجاء ذا بعود، ثم حملوا ما أنضجوا بو خبزىم، وإف ُمحَ  قََّراِت الذُّ
 .(ٔ)((يُػْؤَخْذ بها َصاِحبُػَها تُػْهِلْكو

"أي: صغائرىا؛ ألف صغارىا  ،((إياكم وُمَحقََّرات الذنوب)) :فقولو 
أسباب تؤدي إٔب ارتكاب كبارىا، كما أف صغار الطاعات أسباب مؤدية إٔب ٙبري  

أىلكت؛ ٤بصّبىا   -وجد ٥با مكفًرابأف ٓب ي -. فالصغائر إذا اجتمعت وٓب ُتَكفَّر (ٕ)كبارىا"
 . (ٖ)كبائر باإلصرار"

"صغائر ا٤بعاصي ٯبر بعضها إٔب بعض حٌب تفوت أىل  :الغزإب  اإلماـ قاؿ
 . (ٗ)السعادة ّٔدـ أصل اإلٲباف عند ا٣باٛبة"

                                                

( ا٢بديث مروي عن سهل بن سعد، وعن عبد اهلل بن مسعود بألفاظ متقاربة. حديث سهل: أخرجو أٞبد ٔ)
[، و)الصغّب( ٖٕٖٚ[، و)األوسط( ]ٕٚٛ٘[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]٘ٙٓٔ[، والرويا٘ب ]ٕٕٛٓٛ]
[. قاؿ ٔٛٛٙ(، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]٘ٓٔ[،  والرامهرمزي ُب )أمثاؿ ا٢بديث( )ص:ٜٗٓ]

(: "رواه أٞبد ورجالو رجاؿ الصهيح، ورواه الطربا٘ب ُب الثبلثة من طريقْب، ٜٓٔ/ٓٔ) : ا٥بيثمي
ورجاؿ إحداٮبا رجاؿ الصهيح غّب عبد الوىاب بن عبد ا٢بكم وىو ثقة". حديث ابن مسعود: أخرجو 

[، وأبو ٜٕٕ٘[، وُب )األوسط( ]ٓٓ٘ٓٔ٘ب ُب )الكبّب( ][، والطرباٖٛٔٛ[، وأٞبد ]ٓٓٗالطيالسي ]
 : [. وقاؿ ا٤بناوئٕٛ[، و)شعب اإلٲباف( ]ٕٕٙٚٓ[، والبيهقي ُب )الكربى( ]ٜٖٔالشيخ ]

"قاؿ ا٢بافظ العراقي: إسناده جيد، وقاؿ العبلئي: حديث جيد على شرط الشيخْب". فيض القدير 
ٞبد، والطربا٘ب ُب األوسط، ورجا٥بما رجاؿ الصهيح (: "رواه أٜٛٔ/ٓٔ)  (، قاؿ ا٥بيثميٕٛٔ/ٖ)

التعبّب باحملقرات وقع ُب حديث سهل بن  : غّب عمراف بن داود القطاف، وقد وثق". وقاؿ ابن حجر
سعد رفعو. وقد أخرجو أٞبد بسند حسن، و٫بوه عند أٞبد والطربا٘ب من حديث ابن مسعود. وعند النسائي 

قاؿ ٥با: ))يا عائشة إياؾ و٧بقرات الذنوب؛ فإف ٥با   أف النيب وابن ماجو عن عائشة 
 (.ٜٕٖ/ٔٔمن اهلل طالًبا((. وصههو ابن حباف" فتح الباري، البن حجر )

 (ٕٚٔ/ ٖ( فيض القدير )ٕ)
 (.٘ٓٗ/ٔ( التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب )ٖ)
 (.ٓٙ/ٖ( إحياء علـو الدين )ٗ)
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إنكم لتعملوف أعمااًل، ىي أَدؽُّ في ))قاؿ:   وُب )الصهيح(: عن أنس 
. قاؿ ((من الموبقات  نَّا لنعدُّىا على عهد النبيأعيُِنُكم من الشََّعر، إف ك

 . (ٔ)أبو عبد اهلل: "يعِب بذلك: ا٤بهلكات"
 وقد قيل:

 ىػػػػػقػػػػػػػػػػػػّبىا ذاؾ الػتػػػػػػوكبػ        ػالّْ الذُّنوب صغّبىػػػخَ              
 ذر ما يرىػشَّوؾ ٰبػض ال       نع كماٍش فوؽ أرػػواص             

 (ٕ)اػػػػاؿ من ا٢بصبػػػإفَّ ا١ب         ػرةػػغيػػػػػػػػػػػصَرفَّ ػػػػػقِ ػػػػػػػٙبَْ  ال             
"كثٌّب من الناس يتسا٧بوف ُب أمور يظنوهنا قريبة، كإطبلؽ : قاؿ ابن ا١بوزي 

البصر؛ ىوانًا بتلك ا٣بطيئة، وكفتوى من ال يعلم؛ لئبلَّ يقاؿ: ىو جاىل، و٫بو ذلك ٩با 
 .(ٖ)غّبًا، وىو عظيم"يظنو ص
 ٘بنب األخطار الٍب هتدد األسرة، وقد أفردهتا ُب مصنف مستقل. - ٚ
 ٦باىدة النفس والشيطاف وا٥بوى: - ٛ

                                                

 [. ٕٜٗٙ( صهيح البخاري ]ٔ)
(، غرائب القرآف ٗٙٔ/ٔ(، تفسّب ابن كثّب )ٕٙٔ/ٔ(، تفسّب القرطيب )ٕٗٔ/ٔبياف )( انظر: الكشف والٕ)

  (.ٖٔٗ(، التبصرة، البن ا١بوزي )ص:ٕٓٗ/ٔ(، جامع العلـو وا٢بكم )ٜٖٔ -ٖٛٔ/ٔ)
عن ذنوٍب يظنُّ البعض أهنا ىينة، ولكنها  ( بتصرؼ. وقد حدَّث النيبُّ ٜٗٔصيد ا٣باطر )ص: (ٖ)

ٕبائط من حيطاف ا٤بدينة، أو مكة، فسمع صوت إنسانْب  النيب  ليست كذلك، فقد َمرَّ 
)بلى، كاف )، ٍب قاؿ: ()يعذباف، وما يعذباف ُب كبّب() :يعذباف ُب قبورٮبا، فقاؿ النيب 

، ٖٔٙٔ، ٕٛٔ، ٕٙٔصهيح البخاري ] (أحدٮبا ال يستَب من بولو، وكاف اآلخر ٲبشي بالنميمة(
ذكر العلماء فيو تأويلْب  ()وما يعذباف ُب كبّب() :[. قولو ٕٜٕ[، مسلم ]٘٘ٓٙ، ٕ٘ٓٙ

 أحدٮبا: أنو ليس بكبّب ُب زعمهما، والثا٘ب: أنو ليس بكبّب تركو عليهما. وحكى القاضي عياض 
(، إكماؿ ا٤بعلم، ٕٔٓ/ٖتأويبًل ثالثًا، أي: ليس بأكرب الكبائر. شرح اإلماـ النووي على صهيح مسلم )

 (.ٗٙ/ٕللقاضي عياض )
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من اتباع ا٥بوى، وأوضح أنو من ا٤بضبلت عن  وقد حذَّرنا النيب 
 ،شهوات الَغيّْ في بطونكم وفروجكم :إف مما أخشى عليكما٥بداية، حيث قاؿ: ))

 .(ٔ)((الهوىومضالت 
 .(ٕ)((فتنومضالت الوُب رواية: )) 

ة ٨ْ٦َ َػةَف حمس :وُب ا٤بقابل فإفَّ ٨بالفة ا٥بوى سبيل الفبلح كما قاؿ اهلل  ٍّ٦
َ
َوأ

٨ِ الَْ٭َٮى  َٔ َف  ْٛ ةَم َرب٫ِِّ َوجَََه انلٍّ َٞ َوى  :٦َ3
ْ
 [.ٔٗ-ٓٗ]النازعات: ىجس;3َٚإِنٍّ اْْلَ٪ٍَّح ِِهَ ال٧َْأ

 والزوجة الصا٢بة: اختيار الزوج الصاّب - ٜ
إف اختيار الزوج الصاّب والزوجة الصا٢بة من أىم أسباب العفة والوقاية من آفات 

 الشرود واالضطراب النفسي.
سوء االختيار لو من اآلثار والنتائج ما يهدد األمن األسري؛ ألف  وُب ا٤بقابل فإف 

لزواج من الضمانات بناء األسرة ٓب يكن على أساس قوي وسليم كما حسن االختيار قبل ا
 الستمرار حياة زوجية قائمة على ا٤بودة والرٞبة.

ويبلحظ أف التشريعات اإلسبلمية تتناغم مع العقل والعاطفة؛ حيث تربز مقومات 
 االختيار، وُب الوقت نفسو ال تلغي دور العاطفة.

َم اِْلَٮْ حمس :يقوؿ اهلل  ،من أىل االحتشاـ والعفة ا٤برأة من ا٤بقومات: أف تكوفف
َٕة٦ُُس٥ْ ِظ٢ٌّ لَُ٭٥ْ  ََ ودُٮا ا١ِْ٣َذةَب ِظ٢ٌّ ٣َُس٥ْ َو

ُ
ِي٨َ أ ةُم اَّلٍّ َٕ ََ ًِّجَةُت َو ٍُّ ِظ٢ٍّ ٣َُس٥ُ ا٣

ُ
أ

                                                

(: "بعض ٔٓٔ/ٖ[. قاؿ ا٤بنذري )ٔٔ٘[، والطربا٘ب ُب )الصغّب( ]ٖٗٗٛ[، والبزار ]ٖٜٚٚٔرجو أٞبد ]أخ (ٔ)
(: "رجالو رجاؿ الصهيح؛ ألف أبا ا٢بكم البنا٘ب ٛٛٔ/ٔ)  أسانيدىم رجالو ثقات". وقاؿ ا٥بيثمي

لو البخاري  الراوي عن أيب برزة بينو الطربا٘ب فقاؿ: عن أىب ا٢بكم ىو ا٢بارث بن ا٢بكم، وقد روى
 [.ٖٔٚ(، والبيهقي ُب )الزىد الكبّب( ]ٕٖ/ٕوأصهاب السنن". كما أخرجو أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )

 (: "رواه أٞبد، ورجالو رجاؿ الصهيح".ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ ٚ[. قاؿ ا٥بيثمي )ٕٜٚٚٔأخرجو أٞبد ] (ٕ)
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ودُٮا ا١ِْ٣َذةَب ٨ْ٦ِ َرج٤ُِْس٥ْ إَِذا آدَحُْذ٧ُٮ٨٬ٍُّ 
ُ
ِي٨َ أ  َوال٧ُْْعَىَ٪ةُت ٨َ٦ِ ال٧ُْْؤ٦َِ٪ةِت َوال٧ُْْعَىَ٪ةُت ٨َ٦ِ اَّلٍّ

ُصٮر٨٬ٍَُّ ُُمْىِ 
ُ
ْػَؽانٍ أ

َ
َْ ٦ُذٍِّؼِؾي أ  [.٘]ا٤بائدة: ىجس٪َِْي َدرْيَ ُمَكةِِٚعَْي َو

فبل ومن عبلمات عفة ا٤برأة: ا٢بجاب واالستقامة ُب السلوؾ، وا٤بنبت الطيب، 
 وال تردد على أماكن الشبهات.تربج،  -مثبًل -يعرؼ عنها 

 :سائكمخير نوأف ٲبنعها حياؤىا عن إبراز مفاتن جسدىا؛ ٤با جاء ُب ا٢بديث: ))
 ،المتبرجات: المواسية، إذا اتقين اهلل، وشر نسائكم ،المواتية ،الولود ،الودود

  .(ٔ)((وىن المنافقات ال يدخل الجنة منهن إال مثل الغراب األعصم ،المتخيالت
تنكح المرأة ألربع: لمالها ولحسبها ومن ا٤بقومات: ما جاء ُب ا٢بديث: ))

 .(ٕ)((، تربت يداؾوجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين
 ويقاؿ ُب الرجل كذلك ما يقاؿ ُب ا٤برأة من اعتبار كونو من أىل االحتشاـ والعفة.

إذا أتاكم من ترضوف دينو وخلقو فزوجوه إال تفعلوه تكن فتنة ))فقد جاء ُب ا٢بديث: 
   .(ٖ)((في األرض وفساد كبير

                                                

هيح عن سليماف بن يسار [ عن أيب أذينة الصدُب. قاؿ البيهقي: وروى بإسناد صٖٛٚٗٔأخرجو البيهقي ]( ٔ)
. قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: "أبو أذينة: قاؿ البغوي: ()إذا اتقْب اهلل()مرسبًل إٔب قولو:  عن النيب 

حديثًا، وال أدري لو صهبة أـ ال؟ وقاؿ ابن السكن: أبو أذينة  من أىل مصر، روى عن النيب 
(. ولطرفو األوؿ شواىد، وطرفو ٚ/ٚبة )الصدُب لو صهبة، وحديثو ُب أىل مصر" اإلصابة ُب ٛبييز الصها

أي: ا٤بوافقة للزوج.  ()ا٤بواسية ا٤بواتية()[. قولو: ٜٗٛٔاألخّب لو شاىد صهيح. انظر: الصهيهة ]
أي:  ()وىن ا٤بنافقات()أي: ا٤بعجبات ا٤بتكربات، و)ا٣بيبلء( بالضم: العجب والتكرب.  ()ا٤بتخيبلت()و

األبيض ا١بناحْب أو الرجلْب أراد قلة من  (ل الغراب األعصم()ال يدخل ا١بنة منهن إال مث)يشبههن. 
 (.ٕٜٗ/ٖيدخل ا١بنة منهن؛ ألف ىذا الوصف ُب الغراب عزيز. انظر: فيض القدير )

 [.ٙٙٗٔ[، مسلم ]ٜٓٓ٘صهيح البخاري ]( ٕ)
[ ٘ٛٓٔ] [ ورجح إرسالو. ٍب أخرجو من حديث أيب حاًب ا٤بز٘بٗٛٓٔ( أخرجو الَبمذي من حديث أيب ىريرة ]ٖ)

 وحسنو.
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معاَب، وإف كانت ىذه  فنبلحظ اعتبار مقومات االختيار؛ لتبُب األسرة بناء سليًما
 ا٤بقومات تتفاوت، ويربز األىم منها ُب ذات الدين، صاحبة ا٣بلق.

وىو ما يعِب أف اإلنساف ال ينبغي أف ينساؽ وراء عاطفتو انسياقًا ال يبصره 
بالعيوب، وُب الوقت نفسو فإف ٩با يهدد األمن األسري أف يلغي دور العاطفة ٛباًما،  ففي 

فأتاه رجل فأخربه أنو  ،قاؿ: كنت عند النيب  ، عن أيب ىريرة :ا٢بديث
؟((، قاؿ: ال، أنظرت إليها)) :تزوج امرأة من األنصار، فقاؿ لو رسوؿ اهلل 

 . (ٔ)((فاذىب فانظر إليها، فإف في أعين األنصار شيًئاقاؿ: ))
 االستئذاف قبل الدخوؿ ُب البيوت، وتعليم األوالد اآلداب العامة لبلستئذاف. - ٓٔ
 حكمة الداعية ُب تنفّبه من الزنا وترغيبو ُب العفة: - ٔٔ

ينبغي على كل داعية أف يكوف حكيًما ُب دعوتو ليػًّْنا متفهًما ناصًها ومرشًدا، ولو 
يتعامل مع العصاة  أسوة حسنة، فقد كاف النيب  ُب رسوؿ اهلل 

إٔب الصراط وكاف شديد الشفقة على ا٣بلق أٝبعْب، حريًصا على ىدايتهم  برفق ولْب،
َٟ لََعَ آزَةر٥ِْ٬ِ إِْن ل٥َْ يُْؤ٦ُِ٪ٮا حمس بقولو: ا٤بستقيم، حٌب خاطبو ربو  َك ْٛ ٌٓ َج َٟ ثَةِػ ٍّ٤ َٕ َ٤َٚ

ة ًٛ َق
َ
ٍّْ يَُسٮ٩ُٮا ُمْؤ٦ِ٪ِْيَ حمس :وقاؿ  [،ٙ]الكهف: ىجسثَِ٭َؾا اْْلَِؽيِر أ َٟ خَ َك ْٛ ٌٓ َج َٟ ثَةِػ ٍّ٤ َٕ  ىجس٣َ

بياف حرصو على إسبلـ قومو وهتالكو عليو، "وا٤براد:  : قاؿ الز٨بشري [.ٖ]الشعراء:
وأنو لو استطاع أف يأتيهم بآية من ٙبت األرض أو من فوؽ السماء ألتى ّٔا؛ رجاء 

 .(ٕ)إٲباهنم"
وحكمتو ُب الدعوة ُب ىذا  ومن الصور ا٤بشرقة من سياسة النيب 

 أتى النيب قاؿ: إف فَػًٌب َشابِّا  عن أيب أمامة :ما جاء ُب ا٢بديث :الباب
  .فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، اْئَذْف ٕب بالزنا، فأقبل القـو عليو فزجروه وقالوا: َمْو. َمْو

                                                

 [.ٕٗٗٔ( صهيح مسلم ]ٔ)
 (.ٜٔ/ٕ( الكشاؼ )ٕ)
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      واهلل قاؿ: ال ،((؟أتحبو ألمك))قاؿ: فجلس قاؿ:  ،ا، فدنا منو قريبً ((اْدنُوْ ))فقاؿ: 
أفتحبو ))قاؿ:  ،((وال الناس يحبونو ألمهاتهم))قاؿ:  ،-جعلِب اهلل فداءؾ-

وال الناس يحبونو ))قاؿ:  ،-جعلِب اهلل فداءؾ-واهلل يا رسوؿ اهلل  اؿ: الق ((،؟البنتك
وال ))قاؿ:  ،-جعلِب اهلل فداءؾ-واهلل  قاؿ: ال ،((؟أفتحبو ألختك))قاؿ:  ،((لبناتهم

واهلل جعلِب اهلل - قاؿ: ال ((؟أفتحبو لعمتك))قاؿ:   ،((الناس يحبونو ألخواتهم
- قاؿ: ال ((،؟أفتحبو لخالتك))قاؿ:  ،((لعماتهموال الناس يحبونو ))قاؿ:  -فداءؾ

قاؿ: فوضع يده عليو  ،((وال الناس يحبونو لخاالتهم))قاؿ:  ،-واهلل جعلِب اهلل فداءؾ
قاؿ: فلم يكن بعد ذلك الفٌب  ،((وطهر قلبو، وحصن فرجو ،اللهم اغفر ذنبو))وقاؿ: 

 .(ٔ)يلتفت إٔب شيء
بياف قبح ىذا الفعل، وعاقبتو وآثاره ُب ومن ا٢بكمة: التنفّب من الزنا من خبلؿ 

 الدنيا واآلخرة.
 :ُب السّْر والعلن وا٢بياء منو  مراقبة اهلل  - ٕٔ 

ّٔز بن حكيم قاؿ: حدثِب أيب، عن جدي، قاؿ: قلت: يا عن  :جاء ُب ا٢بديث
احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ))رسوؿ اهلل عوراتنا ما نأٌب منها وما نذر؟ قاؿ: 

إف استطعت أف ال يراىا أحد ))، فقاؿ: الرجل يكوف مع الرجل؟ قاؿ: ((مينكملكت ي
 .(ٕ)((منو فاهلل أحق أف يستحيا))، قلت: والرجل يكوف خاليا، قاؿ: ((فافعل

                                                

[. قاؿ ٕٖٓ٘[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٜٚٙٚ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٕٕٕٔٔ( أخرجو أٞبد ]ٔ)
  (: "رواه أٞبد والطربا٘ب ُب )الكبّب(، ورجالو رجاؿ الصهيح". وقاؿ العراقئٜٕ/ٔا٥بيثمي )

 إسناد جيد رجالو رجاؿ الصهيح".(: "رواه أٞبد بٕٔٛ)ص:
[، والَبمذي ٚٔٓٗ[، وأبو داود ]ٕٜٓٔ[، وابن ماجو ]ٖٕٗٓٓ[، وأٞبد ]ٙٓٔٔ( أخرجو عبد الرزاؽ ]ٕ)

[، وقاؿ: "صهيح ٖٛ٘ٚ[، وا٢باكم ]ٕٜٜ[ وقاؿ: "حديث حسن"، وأخرجو أيًضا: الطربا٘ب ]ٜٕٙٚ]
  [.ٜٓٙاإلسناد". ووافقو الذىيب. كما أخرجو: البيهقي ]
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النأي  باألىل واألوالد عن أماكن الشبهات، والرقابة ا٢بكيمة الٍب ال تورث  - ٖٔ
 د جاء بياف ذلك ُب غّب موضع.نفورًا من التكليف، بل ما ٘بعلو ٧ببوبًا، وق

 ا٢برص على بيئة صا٢بة ينشأ فيها األوالد، وقد بينت ذلك ُب غّب موضع. - ٗٔ
 ،مكافهة جرٲبة الزنا من خبلؿ التبصّب والتنوير، وتطبيق حدود اهلل  - ٘ٔ

 وعدـ التساىل والتهاوف فيها:
وا ُُكٍّ َواحمس :قاؿ اهلل  اِّن َٚةْصِْلُ ٍـّ ًَُح َوال اجِ ٍـّ ُػْؾُز٥ْ ال

ْ
َْ دَأ ةٍ َو ِظٍؽ ٦ِ٪ُْ٭٧َة ٦ِةاََح َصْْلَ

 َٛ ِ ةن ََ َؾاَبُ٭٧َة  َٔ ِػؿِ َو٣ْحَْنَ٭ْؽ  ٌْ ِ َواِْلَٮِْم ا ِ إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ دُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثِةَّللٍّ ٌَٚح ِِف دِي٨ِ اَّللٍّ
ْ
ٌح ٨َِ٦ ثِِ٭٧َة َرأ

ْو ُمَْرَِكحً  2ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي 
َ
ًًَح أ ٍّْ َزاجِ

ِ َْ َح٪١ُِْط إ اِّن  ٍـّ ْو ُمَْرٌِك وَُظؿَِّم  ال
َ
ٍّْ َزاٍن أ

ِ َْ َح٪١ُِْعَ٭ة إ اجًَُِح  ٍـّ َوال
َٟ لََعَ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي  ِ   [. ٖ-ٕ]النور: ىجس3َذل

وضع قوانْب وضوابط لئلعبلـ تكافح الرذيلة، وٙبظر الفساد األخبلقي،  - ٙٔ
وآّبلت واإلعبلـ الوافد الذي يعمل ُب دأب على ىدـ القيم األخبلقية، ومراقبة الكتب 

واإلذاعة والتلفزيوف وٝبيع وسائل اإلعبلـ ومنع األشياء الضارة فيها ٩با يهيج الغرائز، ويثّب 
 الشهوات. 
البعد عن األماكن الٍب ينتشر فيها الفجور، من ٫بو أماكن اللهو والطرب  - ٚٔ

سياج  واألماكن الٍب ينتشر فيها التعري، وشرب ا٣بمر إٔب غّب ذلك من ا٤بعاصي الٍب ٚبرؽ
 الفضيلة.   
تقوية الرادع اإلٲبا٘ب ُب نفوس األوالد من أوؿ النشأة من خبلؿ الَبغيب  - ٛٔ

 والَبىيب والوعظ واإلرشاد.  
حضور ٦بالس العلماء الربانيْب، واالستماع إٔب ا٤بواعظ الٍب ترغب ُب  – ٜٔ

 اآلخرة، والتفقو ُب الدين.
 آلخرة.زيارة ا٤بقابر، وتذكر ا٤بوت، والدار ا – ٕٓ
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 العمل على منع االختبلط ُب أماكن العمل وا٤بدارس وا٤بعاىد وا١بامعات. -ٕٔ
 البعد عن صهبة الفساؽ، ومبلزمة أىل الصبلح والتقوى. – ٕٕ
   منع التهرش ا١بنسي بالوسائل الرادعة. - ٖٕ
 األخذ بأسباب إضعاؼ الشهوة عند العزاب كالصياـ وسائر العبادات. - ٕٗ
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 اضثاضث رذراضـطـبحث                                     
 اضربا                                               

 
 
 

 أواًل: الربا من الكبائر المتوعد عليها بالعقاب:
، أما الربا للمهتاج إعانة اإلنفاؽ أف وذلك الربا مقابل ُب القرآف ُب اإلنفاؽ جاء

فهي استغبلؿ ٢باجتو؛ ألكل مالو؛ فلذلك فهي ضد اإلنفاؽ والصدقة. ومن ٍب ٓب يرد الربا 
: ُب القرآف الكرٙب إال ذـ وقبح، ومدحت ُب ا٤بقابل الزكاة والصدقة. قاؿ اهلل 

َؽَٝةتِ حمس ُ الؿِبَة َويُْؿِّب الىٍّ ُٜ اَّللٍّ ْمَٮاِل انلٍّةِس َو٦َة آدَحُْذ٥ْ ٨ِْ٦ رِ حمس [،ٕٙٚ]البقرة: ىجسَح٧َْع
َ
بَُٮ ِِف أ بًة ٣رَِيْ

ٮنَ  ُٛ ِٕ ٌْ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ ِ و٣َه
ُ
ِ َٚأ ِ َو٦َة آدَحْذ٥ُْ ٨ِْ٦ َزََكةٍ دُؿِيُؽوَن وَْص٫َ اَّللٍّ ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ َٓ يَْؿبُٮ  : ىجسَٚ  [.ٜٖ]الرـو

وذلك كربا ا١باىلية،  ،وٓب ٱبالف فيو أحد ،ما أٝبع ا٤بسلموف على منعو"ومن الربا 
ُب األجل على أف يزيده اآلخر ُب قدر الدين، وربا النََّساِء بْب الذىب  وىو أف يزيده

، وبْب الشعّب والشعّب،  والذىب، والفضة والفضة، وبْب الذىب والفضة، وبْب اْلبُػرّْ َواْلبُػرّْ
 وبْب التمر والتمر، وبْب ا٤بلح وا٤بلح، وكذلك بْب ىذه األربعة بعضها مع بعض.

اع على ٙبرٙب ربا الفضل، بْب كل واحد من الستة وكذلك حكى غّب واحد اإلٝب
،  ا٤بذكورة فبل ٯبوز الفضل بْب الذىب والذىب، وال بْب الفضة والفضة، وال بْب اْلبُػرّْ َواْلبُػرّْ
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وا٢بق  وال بْب الشعّب والشعّب، وال بْب التمر والتمر، وال بْب ا٤بلح وا٤بلح، ولو يدا بيد.
 .(ٔ).."النوع الواحد من األصناؼ الستة ا٤بذكورة الذي ال شك فيو منع ربا الفضل ُب

نهى ))قاؿ:   عبد الرٞبن بن أيب بكرة، عن أبيووقد جاء ُب ا٢بديث: 
عن الفضة بالفضة، والذىب بالذىب، إال سواء بسواء، وأمرنا   رسوؿ اهلل

، قاؿ: ((أف نشتري الفضة بالذىب كيف شئنا، ونشتري الذىب بالفضة كيف شئنا
  .(ٕ)((ىكذا سمعت))ا بيد؟ فقاؿ: ، فقاؿ: يدً فسألو رجل

 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب سعيد ا٣بدريوُب رواية: 
، والشَِّعير بالشَِّعير، والتَّْمر بالتَّْمر، (( َىُب بالذََّىب، واْلِفضَّة باْلِفضَّة، واْلبُػرُّ باْلبُػرّْ الذَّ

ي والمعطِ  اد، أو استزاد، فقد َأْرَبى، اآلخذُ ا بيد، فمن ز والملح بالملح، ِمْثاًل ِبِمْثٍل، يدً 
 .(ٖ)((فيو سواء
الذََّىُب )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن عبادة بن الصامتو 

، والشَِّعير بالشَِّعير، والتَّْمر بالتَّْمر، واْلِملح  بالذََّىب، واْلِفضَّة باْلِفضَّة، واْلبُػرُّ باْلبُػرّْ
ا بيد، فإذا اختلفت ىذه األصناؼ، فبيعوا كيف ، يدً سواءٍ ب بالملح، ِمْثاًل ِبِمْثٍل، سواءً 

 . (ٗ)((ا بيدشئتم، إذا كاف يدً 

                                                

(. وانظر بياف ا٢بكمة من ٙبرٙب الربا ُب ىذه األصناؼ ُب )إعبلـ ا٤بوقعْب(، البن القيم ٓٙٔ/ٔ( أضواء البياف )ٔ)
(ٕ/ٔٓٚ.) 

 [.ٜٓ٘ٔ[، مسلم ]ٕٕٛٔ، ٕ٘ٚٔصهيح البخاري ]( ٕ)
 [.ٗٛ٘ٔسلم ]صهيح م( ٖ)
 [.ٚٛ٘ٔصهيح مسلم ] (ٗ)
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ال تبيعوا ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عن أيب سعيد ا٣بدري و 
الذىب بالذىب إال ِمْثاًل ِبِمْثٍل، وال ُتِشفُّوا بعضها على بعض، وال تبيعوا الَوِرَؽ بِالَوِرِؽ 

 .(ٔ)(( ُتِشفُّوا بعضها على بعض، وال تبيعوا منها غائبا بَِناِجزإال ِمْثاًل ِبِمْثٍل، وال
ىو بضم التاء وكسر الشْب ": ( قاؿ اإلماـ النووي (وال ُتِشفُّوا)قولو: )

ا ويطلق أيضً  : الزيادة،-بكسر الشْب- :والشّْفُّ  ،ال تفضلوا :أي ،ا٤بعجمة وتشديد الفاء
 -بكسرىا–َيِشفُّ  -بفتح الشْب-الدرىم  َشفَّ  :يقاؿ .فهو من األضداد ،النقصاف :على

  .أَشفَُّو غّبُُه َيِشفُّو، و إذا زاد وإذا نقو
 ،ا٢باضر :ا٤براد بالناجز ((ا بناجزوال تبيعوا منها غائبً )) :قولو 

 .ا٤بؤجل :وبالغائب
وكذلك ا٢بنطة  ،وقد أٝبع العلماء على ٙبرٙب بيع الذىب بالذىب أو بالفضة مؤجبًل 

 .(ٖ)"ة الرباوكذلك كل شيئْب اشَبكا ُب علَّ  ،(ٕ)بالشعّبأو  ،با٢بنطة

                                                

 [.ٗٛ٘ٔ[، مسلم ]ٕٚٚٔ( صهيح البخاري ]ٔ)
واتفقوا على أنو ال ٯبوز بيع ا١بيد بالرديء من جنس واحد ٩با ٯبزي فيو الربا إال مثبل " : بن ىبّبةا ( قاؿٕ)

ا بيد، وأنو ال يدً  ،متفاضبًل  ،والعسل بالزيت ،واتفقوا على أنو ٯبوز بيع ا٢بنطة بالشعّب ٗبثل سواء بسواء.
ا على أنو ال ٯبوز بيع التمر واتفقو  واتفقوا على أف بيع ا٢بنطة بالذىب والفضة جائز نساء. ٯبوز نساء.

 ؟واختلفوا ُب ا٢بنطة والشعّب ىل ٮبا جنس واحد أو جنساف على اإلطبلؽ. اءبا٤بلح، وا٤بلح بالتمر نس
وقاؿ  هنما جنساف ٯبوز التفاضل فيهما وا٤بماثلة.إوالشافعي:  -ُب أظهر روايتيو- فقاؿ أبو حنيفة وأٞبد

ا يدً  ، ٗبثلفبل ٯبوز عندٮبا إذا بيع بعضها ببعض إال مثبًل  ،حدمالك وأٞبد ُب الرواية األخرى: ىي جنس وا
، أليب ٨بتصر اختبلؼ العلماء(، وانظر: ٖٓٙ-ٜٖ٘/ٔ) بن ىبّبة الذىلي، الاختبلؼ األئمة العلماء" بيد

 .(ٖٚ/ٖ) الطهاويجعفر 
 (.ٓٔ/ٔٔشرح النووي على صهيح مسلم )( ٖ)
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التمر )) : اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة  أيب عن رواية: وُب
بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثال بمثل، يدا بيد، 

 .(ٔ)((فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، إال ما اختلفت ألوانو
 بالشعّب، التمر أو بالتمر، كالذىب أجناسو أي: ((،ألوانو اختلفت ما إال)): قولو

: الرواية األخرى كما جاء ُب ،التقابض يشَبط: وإ٭با ا٤بماثلة، فيهما: يشَبط ال فإنو
 .((بيد يًدا كاف إذا شئتم، كيف فبيعوا األصناؼ، ىذه اختلفت فإذا))

 : أف اهلل منها :الدليل على ٙبرٲبها من وجوه"فصل  قاؿ ابن القيم 
فهنا  ،والوسيلة إٔب ا٢براـ حراـ ،بل ىي من أقرب وسائلو ،والعينة وسيلة إٔب الربا ،ـ الرباحرَّ 

  :مقاماف
 : بياف كوهنا وسيلة.أحدىما
 .(ٕ)": بياف أف الوسيلة إٔب ا٢براـ حراـ والثاني

 :ذكروا ُب سبب ٙبرٙب الربا وجوىاوقد 
ألف من يبيع الدرىم  ؛اإلنساف من غّب عوضالربا يقتضي أخذ ماؿ  أف :منها 

ٰبصل لو زيادة درىم من غّب عوض، وماؿ اإلنساف متعلق  -ا أو نسيئةنقدً -بالدرٮبْب 
 .ولو حرمة عظيمة ،حاجتو

: أف الربا ٲبنع الناس من االشتغاؿ با٤بكاسب؛ ألف صاحب الدرىم إذا ٛبكن ومنها
ا كاف أو نسيئة خف عليو اكتساب وجو بواسطة عقد الربا من ٙبصيل الدرىم الزائد نقدً 

ا٤بعيشة، فبل يكاد يتهمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة، وذلك يفضي إٔب 
 انقطاع منافع ا٣بلق الٍب ال تنتظم إال بالتجارات وا٢برؼ والصناعات والعمارات.

                                                

 [.ٛٛ٘ٔصهيح مسلم ] (ٔ)
 ىػ[.ٕٛٗٔمكتبة ا٤بعارؼ، الرياض ] ،(ٕٙٙٔ/٘) وإيضاح مشكبلتو هتذيب سنن أيب داود (ٕ)
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إذا حـر : أف الربا يفضي إٔب انقطاع ا٤بعروؼ بْب الناس من القرض؛ ألف الربا ومنها
طابت النفوس بقرض الدرىم واسَبجاع مثلو، ولو حل الربا لكانت حاجة احملتاج ٙبملو 

 .على أخذ الدرىم بدرٮبْب، فيفضي إٔب انقطاع ا٤بواساة وا٤بعروؼ واإلحساف
ا، فالقوؿ بتجويز ا، وا٤بستقرض يكوف فقّبً أف الغالب أف ا٤بقرض يكوف غنيِّ  :ومنها 

  .ا، وذلك غّب جائز زائدً أف يأخذ من الفقّب الضعيف مااًل  عقد الربا ٛبكْب للغِب من
أف حرمة الربا قد ثبتت بالنو، وال ٯبب أف يكوف حكم ٝبيع التكاليف  :ومنها

 .(ٔ)معلومة للخلق، فوجب القطع ٕبرمة عقد الربا، وإف كنا ال نعلم الوجو فيو
بكسر العْب ا٤بهملة ٍب ياء -( نةيْ العِ وقد حـر الشارع الوسائل ا٤بفضية إٔب الربا كبيع )

ُب قوؿ أكثر أىل العلم. وىي أف يبيع سلعة بثمن مؤجل لشخو،  -ٙبتية ساكنة ٍب نوف
ٍب يعود ويشَبيها من الشخو نفسو بثمن حاضر أقل من الثمن ا٤بؤجل. فهذا نوع من 

 .(ٕ)ا٤بعامبلت الربوية ذات التهايل على الشرع
ال يقوموف بأهنم وٲبتصوف دماء الناس  ،الذين يتعاملوف بالربا وقد وصف اهلل 
ةُن ٨َ٦ِ ال٧َّْفِ حمس. من قبورىم يـو القيامة َُ ًْ ٫ُ النٍّ ُُ ِي َحَذَؼجٍّ ٮُم اَّلٍّ ُٞ ٍّْ ٧َ٠َة َح

ِ  [،ٕ٘ٚ]البقرة: ىجسإ
وأما ألفاظ اآلية فكانت " : قاؿ ابن عطية. إال كما يقـو ا٤بصروع حاؿ صرعوأي: 

ألف الطمع والرغبة  ؛ ٘بارة الربا بقياـ آّنوفٙبتمل تشبيو حاؿ القائم ٕبرص وجشع إٔب
تستفزه حٌب تضطرب أعضاؤه، وىذا كما تقوؿ ٤بسرع ُب مشيو، ٱَبِْلُط ُب ىيئة حركاتو، إما 

 .(ٖ)"قد ُجنَّ ىذا :من فزع أو غّبه

                                                

 (.ٗٚ/ٚ( انظر: )التفسّب الكبّب( للفخر الرازي )ٔ)
(. وىناؾ تعريفات ٜٚ -ٜ٘/ٜ(، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/٘انظر: نيل األوطار، للشوكا٘ب ) (ٕ)

. وانظر: مصطلح: )بيع العينة( من وصور أخرى اختلف الفقهاء فيها وُب حكمها تنظر ُب مظاهنا
 )ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية(.

 (.ٕٖٚ/ٔ( احملرر الوجيز )ٖ)
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وذلك أف الناس إذا قاموا من قبورىم يـو القيامة فإهنم يذىبوف مسرعْب إٔب احملشر 
قد أثقل بطوهنم، فعظمت وثقلت ألف الربا  وف؛ويسقط موفيقو  مفإهنالربا  يإال آكل
ويقاؿ: إهنم يبعثوف يـو القيامة قد انتفخت بطوهنم كا٢ببأب، وكلما قاموا سقطوا عليهم. 

ٍب  ،والناس ٲبشوف عليهم. وقاؿ بعض العلماء: إ٭با ذلك شعار ٥بم يعرفوف بو يـو القيامة
 .(ٔ)العذاب من وراء ذلك

َذ٨ْ٧َ حمس : ُب قولو با٣بلود ُب النارمن أكل الربا واستهلَّو  د اهلل وقد توعَّ 
ْوَعةُب انلٍّ 

َ
َٟ أ ِ و٣َه

ُ
ِ َو٨ْ٦َ ََعَد َٚأ ْمُؿهُ إَِِل اَّللٍّ

َ
َٙ َوأ ٌح ٨ْ٦ِ َرب٫ِِّ َٚةجَْذََه ٫َُ٤َٚ ٦َة َق٤َ َْ ِٔ ةرِ َصةَءهُ َمْٮ

ونَ   [.ٕ٘ٚ]البقرة: ىجس٥ْ٬ُ ذًَِ٭ة َػةَِلُ
ُب حديث ا٤بناـ الطويل:   عن ٠َبُرَة بن جندب : وقد روى البخاري

أحمر مثل الدـ، وإذا في النهر  -:حسبت أنو كاف يقوؿ- فانطلقنا، فأتينا على نهر))
رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد َجَمَع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك 

 (ٕ)يَػْفَغُر لو فاهالسابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، فػَ 
ا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليو كلما رجع إليو فَػَغَر لو فاه فألقمو فيلقمو حجرً 

. وجاء ُب ٛباـ ا٢بديث بياف حاؿ ىذا الرجل الذي يسبح ُب هنر الدـ ويلقم (ٖ)((احجرً 
  آكل الربا.  :ا٢بجارة بأنو

  

                                                

(ٔ( )  (.ٖٗ٘/ٖ(، تفسّب القرطيب )ٕٛٔ/ٔ( انظر: تفسّب أيب الليث السمرقندي )ٕبر العلـو
 ( أي: يفتح لو فمو.ٕ)
حتو ُب النهر األٞبر وإلقامو إ٭با عوقب آكل الربا بسبا:  [. قاؿ ابن ىبّبةٚٗٓٚ( صهيح البخاري ]ٖ)

ا٢بجر؛ ألف أصل الربا ٯبري ُب الذىب، وىو أٞبر. وأما إلقاـ ا٤بلك لو ا٢بجر فإنو إشارة إٔب أنو ال يغِب 
من ورائو ٲبهقو. فتح الباري  عنو شيًئا، وكذلك الربا، فإف صاحبو يتخيل أف مالو يزداد، واهلل 

(ٕٔ/ٗٗ٘.) 
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عن النيب  ريرة عن أيب ى :جاء ُب ا٢بديثكما   ،الربا من الكبائر ا٤بوبقاتو 
 (( :قالوا: يا رساجتنبوا السبع الموبقاتقاؿ ،))اهلل وما ىن؟ قاؿ:  وؿ

الشرؾ باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حـر اهلل إال بالحق، وأكل الربا، وأكل ماؿ ))
 .(ٔ)((اليتيم، والتولي يـو الزحف، وقذؼ المحصنات المؤمنات الغافالت

 :اهلل قاؿ  : ورسولو ن اهلل ا٢برب م: عقاب آكل الرباومن 
َ َوذَُروا ٦َة ثَِقَ ٨َ٦ِ الّؿِبَة إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ ُمْؤ٦ِ٪َِْي حمس ٮا اَّللٍّ ُٞ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا اتٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
٤ُٮا  278يَة خ َٕ ْٛ َٚإِْن ل٥َْ َت

ْمَٮا٣ِسُ 
َ
ِ َورَُقٮَِلِ ِإَوْن دُبْذ٥ُْ ٤ََُٚس٥ْ رُءُوُس أ َذ٩ُٮا ِِبَؿٍْب ٨َ٦ِ اَّللٍّ

ْ
٧َُ٤ٮَن َٚأ ْْ َْ تُ ٧ُِ٤ٮَن َو ْْ َْ َت  ٥ْ
ا. وفيو إٲباء ال يفلح أبدً   ورسولو  ومن حاربو اهلل[. ٜٕٚ-ٕٛٚ]البقرة: ىجس279

 داـ على أكلو.أصرَّ و إٔب سوء ا٣باٛبة إف 
: ذىاب بركة ا٤باؿ، أو ىبلؾ ا٤باؿ الذي يدخل فيو. قاؿ  اهلل عقاب آكل الرباومن 
: الؿِبَةحمس ُ ُٜ اَّللٍّ َؽَٝةتِ  َح٧َْع احمْلُق يشمل احملق بالكلّْية، ٕبيث ف [.ٕٙٚ]البقرة: ىجسَويُْؿِّب الىٍّ

كما جاء ُب ٧بق بركة ا٤باؿ مهما كثر،   ، أويذىب ا٤باؿ من يد ا٤برايب دوف أف ينتفع بو
  .(ٕ)((إفَّ الرّْبَا وإف َكثُػَر فإفَّ َعاِقَبَتُو إلى ُقل  ))ا٢بديث: 

ْػِؾ٥ُِ٬ حمس :كما قاؿ   ،ُب اآلخرة ليمالعذاب األ :عقاب آكل الرباومن 
َ
َوأ

ِِل 
َ
َؾاثًة أ َٔ ْخَذْؽ٩َة ل٤ََِْكِٚؿِي٨َ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ 

َ
٢ِ َوأ َِ ْمَٮاَل انلٍّةِس ثِةْْلَة

َ
ْز٤ِِ٭٥ْ أ

َ
 ىجس٧ًةالّؿِبَة َوَْٝؽ ُجُ٭ٮا َخ٪٫ُْ َوأ

 [.ٔٙٔ]النساء:

                                                

 [.ٜٛ، مسلم ][ٚ٘ٛٙ، ٕٙٙٚ( صهيح البخاري ]ٔ)
[ ٕٕٕٙ[، وا٢باكم ]ٕٗٓ٘[، وأبو يعلى ]ٕٕٗٓ[، والبزار ]ٖٗ٘ٚ[، وأٞبد ]ٖ٘ٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ٕ)

[، والديلمي ٖٕٔ٘وقاؿ: "صهيح اإلسناد"، ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
[ٖٖٓٗ.] 
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  ابكل من اشَبؾ ُب عقد الرّْ عليو وعلى    : أف لعنة اهللعقاب آكل الرباومن 
آكل الربا،  قاؿ: لعن رسوؿ اهلل   عن جابركما جاء ُب ا٢بديث: 

 . (ٔ)((ىم سواء))ومؤكلو، وكاتبو، وشاىديو، وقاؿ: 
ا، فقاؿ: إف النيب ا حجامً عن عوف بن أيب جهيفة، عن أبيو: أنو اشَبى غبلمً و 
  ،هنى عن ٜبن الدـ، وٜبن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكلو

 فيو يكوف ما أو ا٢براـ، إٔب يؤدي ما احَباؼ ٯبوز فبل. (ٕ)وا٤بستومشة وا٤بصور والوامشة
 اإلعانة من فيو ٤با الربا؛ وككتابة ،اهلل  خلق تغيّب من فيو ٤با: كالوشم عليو، إعانة
 .(ٖ)ذلك و٫بو بالباطل، الناس أمواؿ أكل على

 
 :والعالج ثانًيا: الوقاية من آفات الربا

وأف يسأؿ أىل العلم عما جهلو  ا٤بعامبلت ا٤بالية،لف أحكاـ أف يفقو ا٤بك - ٔ
 :منها

إٔب كيفية ٘بنب التعامل بالعقود الربوية، وبياف ا٤بخرج  وقد أرشد النيب 
من ذلك بأف يكوف مكاهنا عقود صهيهة سا٤بة من الربا، فمن ذلك: ما جاء ُب 

  أف رسوؿ اهلل:  عن أيب سعيد ا٣بدري، وعن أيب ىريرةا٢بديث: 
َأُكلُّ تمر )) : على خيرب، فجاءه بتمر َجِنيب، فقاؿ رسوؿ اهلل استعمل رجبًل 

، قاؿ: ال واهلل يا رسوؿ اهلل إنا لنأخذ الصَّاَع من ىذا بالصَّاَعْْب، والصَّاعْب ((؟خيبر ىكذا
راىم، ثم ابْػَتْع ال تفعل، ِبْع الجمع بالدَّ )) :بالثَّبلثة، فقاؿ رسوؿ اهلل 

                                                

 [.ٜٛ٘ٔ( صهيح مسلم ]ٔ)
 [.ٕٜٙ٘( صهيح البخاري ]ٕ)
 (.ٖٚ/ٕانظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ٖ)
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رَا ال  :يعِب ،ُب ا٤بوزوف مثل ذلك :أي ،(ٕ)وقاؿ ُب ا٤بيزاف مثل ذلك، (ٔ)((ِىِم َجِنيًبابِالدَّ
 ٍب ابتع بالدراىم. ،بل بع بالدراىم ، منو برطلْبتبع رطبًل 
 (: نوٌع من التمر، وىو ٛبٌر جيٌد من خيار التمر.الجنيب)و
 من ختلطىو ا٤بوا١بمع:  اعْب من ا١بمع،كانوا يبيعوف الصاع من ا١بنيب بالصَّ و 
عن ذلك، وبْب ٥بم ا٤بخرج، وىو أف يبيع الرديء  فنهاىم النيب  التمر،

 .اا جيدً بدراىم، ٍب يشَبي بالدراىم الٍب يقبضها ٛبرً 
فيو من الفقو: أف التمر كلو جنس واحد رديئو وجيده، ال " :قاؿ ابن بطاؿ 

ا١بنس  ُبٯبوز  معُب التمر ٝبيع الطعاـ، فبل ُبمنو، ويدخل  شيء ُبٯبوز التفاضل 
الواحد التفاضل وال النسيئة بإٝباع، فإف كانا جنسْب جاز فيهما التفاضل يدا بيد، وٓب ٘بز 

الطعاـ كلو مقتات أو  الشافعيالنسيئة، ىذا حكم الطعاـ ا٤بقتات كلو عند مالك. وعند 
أف من  غّب مقتات. وعند الكوفيْب: الطعاـ ا٤بكيل كلو وا٤بوزوف دوف غّبه. وفيو من الفقو:

 . (ٖ)"فبل حرج عليو حٌب يعلمو الشيءٓب يعلم ٙبرٙب 
 .(ٗ)"ا٤بعُب ُبرؼ سواء، وىو شبيهو ا بيد مثل الصَّ عاـ يدً عاـ بالطَّ وبيع الطَّ "

إٔب النيب   قاؿ: جاء ببلؿ  عن أيب سعيد ا٣بدريوُب رواية: 
  بَِتْمٍر بَػْر٘بٍّ، فقاؿ لو النيب: ((؟من أين ىذا)):كاف   ، قاؿ ببلؿ

فقاؿ النيب ، عندنا َٛبٌْر َرِديّّ، فبعت منو صاعْب بصاع، لنطعم النيب 

                                                

 [.ٖٜ٘ٔ[، مسلم ]ٖٓ٘ٚ، ٕٗٗٗ، ٕٖٕٓ، ٕٕٔٓصهيح البخاري ] (ٔ)
 [.ٕٖٕٓ]صهيح البخاري  (ٕ)
 (.ٕٕٖ/ٙ) البن بطاؿ ي،صهيح البخار  شرح (ٖ)
 (.ٖٙٗ/ٙ)السابق  ا٤بصدر( ٗ)
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  :َأوَّْه َأوَّْه، َعْيُن الرّْبَا َعْيُن الرّْبَا، ال تفعل، ولكن إذا أردت أف ))عند ذلك
 .(ٔ)((تشتري فَِبِع التَّْمَر بِبَػْيٍع آَخَر، ُثمَّ اْشَترِه

: -دة وسكوف الراء وكسر النوف بعدىا ياء مشددةبفتح ا٤بوح- ((بَػْرِني  )وقولو: ) 
أصلو  : وىو ضرب من التمر أصفر مدور، وىو أجود التمور، قاؿ أبو حنيفة

 .(ٕ)صاحب )احملكم( :قالو .فارسي
 ،قوؿ عند الشكاية وا٢بزف :-بفتح ا٥بمزة وشدة الواو وسكوف ا٥باء-(( َأوَّهْ و))

، لتطويل الصوت -وفتح الواو ساكنة ا٥باء والتشديد با٤بدّْ - (آوَّهْ )وبعضهم يقوؿ: 
 .(ٖ)بالشكاية
أف يفقو ا٤بكلف آفات الربا وآثاره ُب الدنيا، وعاقبتو ُب اآلخرة. من احملق  - ٕ

 ونفي ٧ببة اهلل  ، ورسولو  وذىاب الربكة إٔب ا٢برب من اهلل
 للمرايب، و٦بازاتو بالعذاب ُب النار ُب اآلخرة. 

 مضار الربا وآفاتو.ٙبذير العلماء من  - ٖ
 أف تقـو وسائل اإلعبلـ بواجبها من التبصّب والتذكّب. - ٗ
 إٯباد البدائل اإلسبلمية ا٤بباحة، واإلرشاد إليها. – ٘
متكامل، يعمل على  نظاـ االقتصادي اإلسبلمي أف يعلم الناس أف النظاـ  - ٙ

 إعانة احملتاجْب من غّب استغبلؿ ٥بم.

                                                

 [.ٜٗ٘ٔ[، مسلم ]ٕٖٕٔالبخاري ] صهيح (ٔ)
 (.ٜٚٔ)ص: ٙبرير ألفاظ التنبيو(، وانظر: ٕٗٙ/ٓٔمادة: )برف( )، واحمليط األعظم احملكم (ٕ)
(، ٜٗٔ/ٕٔ) عمدة القاري شرح صهيح البخاري (،ٕٕٕ٘/ٙ( )أوه، للجوىري، مادة: )الصهاح انظر: (ٖ)

 (.ٕٗٔ/ٓٔ) الكواكب الدراري
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ىتماـ بدراسة علم االقتصاد اإلسبلمي ُب ا٤بعاىد أف توٕب الدولة اال  - ٚ
 وا١بامعات، وأف تعمل  على تأىيل الكوادر من أصهاب الكفاءات.

 االىتماـ بالبنوؾ اإلسبلمية ودعمها وتشجيعها.  - ٛ
 الشبهات ُب ا٤بعامبلت. البعد عن - ٜ

 غرس بذور اإلٲباف والتقوى ُب نفوس األبناء من أوؿ النشأة. - ٓٔ
، وما فيها من الِنعم وا٤بتاع يقْب ا١باـز بأف ىذه الدنيا وما فيها عرض زائلال - ٔٔ

 إ٭با ىو ابتبلء واختبار.
، وأف يتعوَّد على اإلحساف ُب ٝبيع أف يطهر ا٤بسلم نفسو عن أدراف الشح - ٕٔ
 األحواؿ.

، وأف ينظر إٔب كل ويشكره على ما أنعم بو عليو أف ٰبمد اهلل  - ٖٔ
 .ختبار من اهلل عطاء على أنو ا

من آفات النفس كاألثرة واألنانية وا١بشع والطمع  أف يطهر ا٤بسلم نفسو - ٗٔ
والبخل، وأف ٰبملها على الفضائل، وأف يعودىا على التضهية واإليثار واإلحساف ُب سائر 

 ُب الوقاية من آفات ترؾ الزكاة -كما تقدـ-األحواؿ 
 ُب الوقاية من آفات ترؾ الزكاة.ويقاؿ ُب الوقاية من آفات الربا ما قيل 
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 اضرابع رذراضـطـبحث                                      
 اضِغَرار طن اضزَّْحف                                          

 
 

 أواًل: خطورة الفرار من الزحف وبياف عاقبتو: 
. وُكْل ٩با يليك يقاؿ: .القرب والدنو :-بسكوف البلـ-)اْلَوْٕب(   :أي ،تباعد بعد َوٕبٍْ

 .َأْعَرض :وتَػَؤبَّ العمَل تقلََّد. وتؤبَّ عنو .٩با يقاربك
 .(ٔ)إذا أعرض : عنوا، وَتؤبَّ إذا ذىب ىاربًا ومدبرً  ، الشيُء وَتؤبَّ وقد َؤبَّ 

والتػََّوٕبّْ قد يكوف با١بسم، وقد يكوف بَبؾ اإلصغاء " :قاؿ الراغب 
 .(ٕ)"واالئتمار

اإلعراض واإلدبار  :تَػَفعَّل، وأصلو :تَػَؤبَّ " : بن عطيةاأبو ٧بمد القاضي  وقاؿ
ا عن الشيء با١بسم، ٍب استعمل ُب اإلعراض عن األمور واألدياف وا٤بعتقدات اتساعً 

 .(ٖ)"او٦بازً 
 .(ٗ) قالو ا٢برإب .اإلعراض ا٤بتكلف ٗبا يفهمو التفعل: التوٕبوقيل: 

والتوٕب باإلدبار . دبارا وال يلزمو اإلوٕب: االعراض مطلقً الت" : وقاؿ الكفوي
ْن دَُٮ٣َّٮا ٦ُْؽثِؿِي٨َ حمس :قد يكوف على حقيقتو كما ُب قولو 

َ
َؽ أ ْٕ وقد  [،ٚ٘]األنبياء: ىجسَب

                                                

 (.ٖٕٓ/٘ر )(، النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثٜٕٕ٘ -ٕٕٛ٘/ٙانظر: الصهاح، للجوىري، مادة: )وٕب( )( ٔ)
 (.ٙٛٛا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )وٕب( )ص:( انظر: ٕ)
 (.ٜ٘ٔ/ٔاحملرر الوجيز ) (ٖ)
 (.ٖٔٔ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ٕٙٗ/ٔانظر: نظم الدرر )( ٗ)
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ُْذ٥ْ ٦ُْؽثِؿِي٨َ حمس: يكوف كناية عن االهنزاـ كما ُب قولو  والتوٕب: قد  [.ٕ٘]التوبة: ىجسُث٥ٍّ َوِلٍّ
 .(ٔ)"إٔب االنصراؼ مع ثبوت العقديكوف ٢باجة تدعو 

إذا التقى ا٤بسلموف والكفار وقد اتفق الفقهاء على وجوب الثبات، وحرمة الفرار 
دْثَةَر حمس :بدليل قولو 

َ َْ َٓ دَُٮ٣َّٮ٥ُ٬ُ ا ة َٚ ًٛ ُؿوا زَْظ َٛ ِي٨َ َز ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا إَِذا ٣ًَُِٞذ٥ُ اَّلٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
 ?يَة خ

 ِ َواهُ َو٨ْ٦َ يَُٮلِِّ٭٥ْ يَْٮ٦َه
ْ
ِ َو٦َأ ٍت ٨َ٦ِ اَّللٍّ ٌَ َ٘ ِ ْؽ ثَةَء ث َٞ ا إَِِل ِٚبٍَح َذ ً ْو ٦ُذََعّّيِ

َ
ٍّْ ٦ُذََعّؿًِٚة ٣َِِٞذةٍل أ

ِ ٍؾ ُدثَُؿهُ إ
٥ُ َوبِئَْف ال٧َِْىرُي  ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا إَِذا ٣ًَُِٞذ٥ْ ِٚبًَح حمس وقاؿ تعأب: ،[ٙٔ-٘ٔ]األنفاؿ: ىجس@َصَ٭٪ٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

٤ُِعٮنَ َٚةزْبُُذٮا َواذْ  ْٛ ٤ٍُّس٥ْ ُت َٕ َ ٠َسرًِيا ٣َ  .[٘ٗ]األنفاؿ: ىجس٠ُُؿوا اَّللٍّ
ز، من أعظم  اعلم أف الفرار من الزحف حيث ال ٯبو ":  ابن النهاسقاؿ 

ومقتو،   العلماء، وفاعلو مستهق لغضب اهلل بإٝباع  كبائر الذنوب عند اهلل
 .(ٕ)"ٝبلة أحاديث وأليم عذابو، وقد ورد ُب الَبىيب من ذلك، والتهذير من فعلو،

 كما  ،ا٤بوبقات ه من الكبائرالفرار يـو الزحف، فعدَّ  ذكر النيب فقد 
اجتنبوا السبع قاؿ: )) عن النيب  عن أيب ىريرة  :جاء ُب ا٢بديث

الشرؾ باهلل، والسحر، وقتل النفس )) ((، قالوا: يا رسوؿ اهلل وما ىن؟ قاؿ:الموبقات
لربا، وأكل ماؿ اليتيم، والتولي يـو الزحف، وقذؼ التي حـر اهلل إال بالحق، وأكل ا
 .(ٖ)((المحصنات المؤمنات الغافالت

  

                                                

 (.ٕٛ( الكليات )ص:ٔ)
كريا أٞبد بن إبراىيم،  ا٤بشهور ( انظر: مشارع األشواؽ إٔب مصارع العشاؽ، ومثّب الغراـ إٔب دار السبلـ، أليب ز ٕ)

 (.ٙٙ٘بابن النهاس  )ص:
 [.ٜٛ[، مسلم ]ٚ٘ٛٙ، ٕٙٙٚ( صهيح البخاري ]ٖ)
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 :وإ٭با ٯبب الثبات بشرطْب
أف يكوف الكفار ال يزيدوف على ضعف ا٤بسلمْب، فإف زادوا عليو جاز  :أحدىما

ًَ حمس :لقوؿ اهلل  ؛الفرار نٍّ ذًُِس٥ْ 
َ
٥َِ٤ أ َٔ ُ َخ٪ُْس٥ْ َو َٙ اَّللٍّ ٍّٛ َن َػ ٌْ ة َٚإِْن يَُس٨ْ ا ًٛ ْٕ

 ُ ِ َواَّللٍّ ْْيِ بِإِذِْن اَّللٍّ َٛ ْ٣
َ
٤ُِْ٘جٮا خ ٌٙ َح ْ٣

َ
٤ُِْ٘جٮا ٦ِةاَتَْْيِ ِإَوْن يَُس٨ْ ٦ِ٪ُْس٥ْ خ َٓ ٦ِ٪ُْس٥ْ ٦ِةاٌَح َوةثَِؿةٌ َح ٦َ 

ةثِؿِي٨َ  َن حمسوىذا إف كاف لفظو لفظ ا٣برب، فهو أمر، بدليل قولو:  [.ٙٙ]األنفاؿ: ىجسالىٍّ ٌْ ا
 ُ َٙ اَّللٍّ ٍّٛ ا على حقيقتو، ٓب يكن ردنا من غلبة الواحد للعشرة ولو كاف خربً  ،ىجسَخ٪ُْس٥ْ َػ

صدؽ ال يقع ٖببلؼ ٨بربه وقد علم أف  ا، وألف خرب اهلل إٔب غلبة االثنْب ٚبفيفً 
الظفر والغلبة ال ٰبصل للمسلمْب ُب كل موطن يكوف العدو فيو ضعف ا٤بسلمْب فما 

ينسخ ىذه اآلية، ال ُب كتاب وال سنة، فوجب  دوف، فعلم أنو أمر وفرض، وٓب يأت شيء
 ا٢بكم ّٔا.

٤ُِْ٘جٮا حمس: لما نزلت)) : قاؿ ابن عباس وَن َوةثُِؿوَن َح إِْن يَُس٨ْ ٦ِ٪ُْس٥ْ َِْٔرُ
شق ذلك على المسلمين، حين فرض عليهم أف ال يفر واحد من  [٘ٙ]األنفاؿ: ىجس٦ِةاَتَْْيِ 

َٙ حمس :عشرة، فجاء التخفيف، فقاؿ ٍّٛ َن َػ ٌْ ة َٚإِْن ا ًٛ ْٕ ًَ نٍّ ذًُِس٥ْ 
َ
٥َِ٤ أ َٔ ُ َخ٪ُْس٥ْ َو اَّللٍّ

٤ُِْ٘جٮا ٦ِةاَتَْْيِ  فلما خفف اهلل عنهم من )): قاؿ [،ٙٙ]األنفاؿ: ىجسيَُس٨ْ ٦ِ٪ُْس٥ْ ٦ِةاٌَح َوةثَِؿةٌ َح
 . (ٔ)((العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم

، من فَػرَّ من اثْػنَػْيِن ف))قاؿ:  أف النيب  ، عن ابن عباسو  قد فَػرَّ
 .(ٕ)((ومن فَػرَّ من َثاَلثٍَة فلم يَِفرَّ 

أف ال يقصد بفراره التهيز إٔب فئة، وال التهرؼ لقتاؿ، فإف قصد أحد  :الثاني
ا إَِِل ِٚبَحٍ حمس قاؿ: ألف اهلل  ؛ىذين، فهو مباح لو ً ْو ٦ُذََعّّيِ

َ
ٍّْ ٦َُذَعّؿًِٚة ٣َِِٞذةٍل أ

ِ  ىجسإ
 [.ٙٔ]األنفاؿ:

                                                

 [.ٖ٘ٙٗ( صهيح البخاري ]ٔ)
 (: "رجالو ثقات".ٕٖٛ/٘)  [، قاؿ ا٥بيثمئ٘ٔٔٔ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب(  ]ٕ)
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أف ينهاز إٔب موضع يكوف القتاؿ فيو أمكن، مثل أف ينهاز  :ومعُب التهرؼ للقتاؿ
أو من نزلة إٔب علو، أو من معطشة إٔب  ،من مواجهة الشمس، أو الريح إٔب استدبارٮبا

لتنتقض صفوفهم، أو تنفرد خيلهم من رجالتهم، أو ليجد  ؛موضع ماء، أو يفر بْب أيديهم
 بو عادة أىل ا٢برب. فيهم فرصة، أو ليستند إٔب جبل، و٫بو ذلك ٩با جرت

وأما التهيز إٔب فئة، فهو أف يصّب إٔب فئة من ا٤بسلمْب، ليكوف معهم، فيقوى ّٔم 
 .(ٔ)على عدوىم وسواء بعدت ا٤بسافة أو قربت

ابن النهاس ، قاؿ ال فرؽ ُب ىذا بْب أف يكوف ا١بهاد فرض عْب أـ فرض كفايةو 
اإلنساف، ٍب حضر الصف  اعلم أف ا١بهاد إذا كاف فرض كفاية على" : الدمشقي

، وإ٭با ٰبـر الفرار، إذا ٓب يزد عدد الكفار على (ٕ)صار عليو فرض عْب، وحـر عليو الفرار
ا لقتاؿ كمن ينصرؼ ليكمن ُب موضع ويهجم، أو يكوف ُب مضيق متهرفً  ا٤بثلْب، فإف فرَّ 

والريح أو يتهوؿ من مقابلة الشمس  ،فينصرؼ ليتبعو العدو إٔب متسع يسهل القتاؿ فيو
ا إٔب فئة يستنجد ّٔا، جاز، وسواء كانت تلك الفئة متهيزً  و٫بو ىذا، جاز، وكذلك إذا فرَّ 

 قليلة أو كثّبة، قريبة أو بعيدة على الصهيح .
ومن عجز ٗبرض أو ٫بوه أو ٓب يبق معو سبلح فلو االهنزاـ إف ٓب ٲبكنو الرمي 

ويسن ٤بن وقع لو  .اـ على األصحالهنز با٢بجارة، فإف أمكنو الرمي با٢بجارة حـر عليو ا
و وىو ال يقدر ا، ولو مات فرسُ ا أو متهيزً شيء من األعذار وأراد أف يوٕب أف يوٕب متهرفً 

تل ٓب ٯبز لو االهنزاـ على  فلو االهنزاـ، ولو غلب على ظنو أنو إف ثبت قُ على القتاؿ راجبًل 

                                                

 .مشهور بن حسن، بتهقيق: (ٔٙٔالكبائر، للذىيب )ص:(، ٜٖٔ/ٜ( انظر: ا٤بغِب، البن قدامة )ٔ)
إذا حاصر  – ٕعند حضور الصف.  -ٔوقد ذكر العلماء أف ا١بهاد يكوف فرض عْب ُب األحواؿ التالية:  (ٕ)

إذا َدَعت ا٢باجة إليو بعينو: مثل أف يكوف عارفًا بنوع من  - ٗإذا استنفره اإلماـ.  - ٖالعدو البلد. 
عْب عليو أف يباِشر القتاؿ ّٔذا السبلح الذي ال يعرفو إال ىو. السبلح، وال يستخدمو إال مثُلو، فهنا يت
 وتفصيل ذلك ُب مظانو من كتب الفقو.
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وإف كانوا َرجَّاَلة وا٤بسلموف ، وإف زاد عدد الكفار على ا٤بثلْب جاز االهنزاـ، (ٔ)الصهيح
 .(ٕ)" ا حرمت ا٥بزٲبةا، فلو كاف ا٤بسلموف رجالة والكفار فرسانً فرسانً 

ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا إِذَا حمس ُب تفسّب: وقاؿ العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور  َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

ْدثَةَر 
َ َْ َٓ دَُٮ٣َّٮ٥ُ٬ُ ا ة َٚ ًٛ ُؿوا زَْظ َٛ ِي٨َ َز ٍّْ ٦َُذَعّؿًِٚة ٣َِِٞذةٍل َو٦َ  ?٣ًَُِٞذ٥ُ اَّلٍّ

ِ ٨ْ يَُٮلِِّ٭٥ْ يَٮ٦َْهٍِؾ ُدثَُؿهُ إ
٥ُ َوبِئَْف ال٧َِْىرُي  َواهُ َصَ٭٪ٍّ

ْ
ِ َو٦َأ ٍت ٨َ٦ِ اَّللٍّ ٌَ َ٘ ِ ْؽ ثَةءَ ث َٞ ا إَِِل ِٚبٍَح َذ ً ْو ٦َُذَعّّيِ

َ
-٘ٔ]األنفاؿ: ىجس@أ

ى آحادىم أف ظاىر اآلية ىو ٙبرٙب التوٕب عل :والذي أرى ُب فقو ىذه اآلية": [ٙٔ
وٝباعتهم إذا التقوا مع أعدائهم ُب مبلحم القتاؿ وآّالدة، ٕبيث إف ا٤بسلمْب إذا توجهوا 

فإذا التقى ا١بيشاف  ،أو إذا نزؿ ا٤بشركوف ٤بقاتلتهم وعزموا على ا٤بقاتلة ،إٔب قتاؿ ا٤بشركْب
كْب، فإما للقتاؿ وجب على ا٤بسلمْب الثبات والصرب للقتاؿ، ولو كانوا أقل من جيش ا٤بشر 

ىل ىم ٕبيث  ،أف ينتصروا، وإما أف يتشهدوا، وعلى ىذا فللمسلمْب النظر قبل اللقاء
فإف وقت آّالدة يضيق عن التدبّب، فعلى ا١بيش النظر ُب ، ال يستطيعوف الثبات وجهو أو

َعدده وُعدد ونسبة ذلك من جيش عدوىم، فإذا أزمعوا الزحف وجب عليهم الثبات، 
م ُب مدة نزو٥بم بدار العدو، فإذا رأوا للعدو ٪بدة أو ازدياد قوة نظروا وكذلك يكوف شأهن

ىل يثبتوف لقتالو أو ينصرفوف بإذف أمّبىم، فإما أف يأمرىم بالكف عن متابعة  ،ُب أمرىم
العدو، وإما أف يأمرىم باالستنجاد والعودة إٔب قتاؿ العدو كما صنع ا٤بسلموف ُب  ذلك

 ىجسإَِذا ٣ًَُِٞذ٥ْ ِٚبًَح َٚةزْبُُذٮاحمس :ىو الذي يشهد لو قولو  غزوة إفريقية األؤب، وىذا
يـو األحزاب قاـ ُب الناس  أف النيب  :(الصهيح)ثبت ُب  وما ،[٘ٗ]األنفاؿ:

                                                

االنصراؼ عن  -وىو ا٤بسلم الذكر ا٢بر ا٤بكلف ا٤بستطيع-اتفق العلماء على أنو ٰبـر على من لزمو ا١بهاد  (ٔ)
ثبت قُتل، إال أف يكوف متهرفا  الصف عند التقاء صفوؼ ا٤بسلمْب والكفار؛ وإف غلب على ظنو أنو إف

لقتاؿ أو متهيزا إٔب فئة من ا٤بسلمْب ينضم إليهم ٧باربا، فإف زاد عدد الكفار عن مثلي ا٤بسلمْب جاز 
 .-كما تقدـ-االنصراؼ عن الصف 

 (.ٜٙ٘( مشارع األشواؽ إٔب مصارع العشاؽ، ومثّب الغراـ إٔب دار السبلـ، البن النهاس )ص:ٕ)
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واعلموا أف  ،فإذا لقيتموىم فاصبروا ،ال تتمنوا لقاء العدو :يا أيها الناس))فقاؿ: 
 .(ٔ)((الجنة تحت ظالؿ السيوؼ

ف ٲبضي ا٤بسلموف ُب نصر الدين. وعلى ىذا الوجو يكوف أ :ولعل حكمة ذلك
ألمّب ا١بيش، إذا رأى ا٤بصلهة ُب اال٪ببلء عن دار العدو وترؾ قتا٥بم أف يغادر دار 

ويرجع إٔب مقره إذا أمن أف يلهق بو العدو، وكاف لو من القوة ما يستطيع بو  ،ا٢برب
 .ىو رأي ومصلهة دفاعهم إذا ٢بقوا بو، فذلك ال يسمى تولية أدبار، بل

ألف  ؛الفرار ُب وقت مناجزة ا٤بشركْب و٦بالدهتم وىو وقت اللقاء  وإ٭با حـر اهلل
الفرار حينئذ يوقع ُب ا٥بزٲبة الشنيعة والتقتيل، وذلك أف اهلل أوجب على ا٤بسلمْب قتاؿ 

، فلو ا٤بشركْب فإذا أقدـ ا٤بسلموف على القتاؿ ٓب يكن نصرىم إال بصربىم وتأييد اهلل إياىم
 انكشفوا بالفرار ألعمل ا٤بشركوف الرماح ُب ظهورىم فاستأصلوىم، فلذلك أمرىم اهلل

 ورسولو   بالصرب والثبات، فيكوف ما ُب ىذه اآلية ىو حكم الصرب عند
  .(ٕ)"اللقاء، ؤّذا يكوف التقييد ٕباؿ الزحف لبلحَباز عن اللقاء ُب غّب تلك ا٢بالة

 
  

                                                

 [.ٕٗٚٔ[، مسلم ]ٕٖٗٓ، ٜٕٙٙ] صهيح البخاري( ٔ)
 (.ٖٜٕ -ٜٕٔ/ٜالتهرير والتنوير )( ٕ)
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 ات في ىذا الباب والعالج:ثانًيا: الوقاية من اآلف
وعاقبتو، وأف  ،وأىدافو ومقاصده ،وفضلو ،أف يفقو ا٤بسلم أحكاـ ا١بهاد – ٔ 

٤ًَُْس٥ُ حمس :يقوؿ اهلل  . بذؿ النفس ُب سبيل اهلللو  ،يكوف ٧ُببِّا للجهاد َٔ ٠ُذَِت 
ْن دَْسؿ٬َُٮا َمحْبًة و٬ََُٮ َػرْيٌ ٣َ 

َ
َِس أ َٔ ْن َُتِجَّٮا َمحْبًة و٬ََُٮ ا٣َِْٞذةُل و٬ََُٮ ٠ُْؿهٌ ٣َُس٥ْ َو

َ
َِس أ َٔ ُس٥ْ َو

٧َُ٤ْٕٮنَ  َْ َت جْذ٥ُْ 
َ
٥َُ٤ْٕ َوخ ُ َح  [.ٕٙٔ]البقرة: ىجسَْشٌّ ٣َُس٥ْ َواَّللٍّ

ومعلـو أف كراىية الطبع الفعل  بطبعهم، القتاؿ من الضرورات الٍب ال ٰببها الناسو 
 قة.ألف أكثر التكليف ال ٱبلو عن مش ؛ال تناُب تلقي التكليف بو برضا

حقاؽ ا٢بق، ودفع الباطل، ورفع الظلم، وحفظ وقد علم ا٤بؤمن ما ُب ا١بهاد من إ
والفوز برضواف اهلل و٧ببتو، وُب ، ُب اآلخرة الثواب العظيموما فيو من األمة، وإقامة العدؿ، 

 ٧ببِّا لو ألجل ذلك. ا٤بؤمن ا٤بقابل فإف تركو يفضي إٔب ضرر عظيم؛ فلذلك كاف
كم تكرىوف م أيها ا٤بسلموف قتاؿ الكفار، وىو كره لكم، ولعلَّ فرض عليك"ا٤بعُب: و 

 :وفيو .ا وىو شّر لكم، إذ ىم يكرىوف القتاؿا وىو خّب لكم، ولعلكم ٙببوف شيئً شيئً 
الذؿ واالستعباد، واهلل يعلم ما ىو  :الفتح والغنيمة والشهادة والقوة. وٰببوف القعود، وفيو

ما فرض عليكم من القتاؿ. فإنّو يعلم أنو خّب لكم  خّب لكم ٩با ىو شر لكم. فبل تكرىوا
ُب عاجلكم، وال ٙببوا القعود، فإنّو شر لكم، فإّف الدنيا بنيت على التدافع، وأنتم ال 

 . (ٔ)" تعلموف ما يعلمو اهلل
الة على أف ا١بهاد ُب سبي من أسباب الوقاية من  ل اهلل ومن األحاديث الدَّ

ال )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  :جاء ُب ا٢بديثما  :النَّار

                                                

 (.ٕٚٔتفسّب آيات األحكاـ، ٧بمد علي السايس )ص: (ٔ)
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يلُج النَّاَر رجٌل بكى من خشية اهلل حتى يعود اللبن في الضَّْرع، وال يجتمع غَُباٌر في 
 .(ٔ)((سبيل اهلل ودخاُف جهنم

َناف ال َتَمسُُّهَما النَّار: َعْيٌن َبَكْت من َخْشَية اهلل، وَعْيٌن )) : وقاؿ َعيػْ
 .(ٕ)((في سبيل اهلل تعالىبَاَتْت َتْحُرُس 

ليس شيء أَحبَّ إلى اهلل قاؿ: )) عن النيب  وعن أيب أمامة 
من َقْطَرتَػْين وَأثَػَرْين، َقْطَرٌة من دموٍع في خشية اهلل، وَقْطَرُة َدـٍ تُػَهَراؽ في سبيل اهلل، 

 .(ٖ)((وأمَّا األَثَػَراف: فَأَثَػٌر في سبيل اهلل، َوَأثَػٌر في َفرِيَضة من فرائض اهلل
 أف يكوف العبد على دراية بعاقبة الفرار من الزحف وآثاره. - ٕ
 ُب كل حاؿ، وأف يوطن نفسو على الصرب:  أف ٰبمد العبد مواله  – ٖ

"الدنيا وضعت للببلء، فمن ا١بهل أف ٱبفى على اإلنساف  : وقاؿ ابن ا١بوزي
ف يأنس بانعكاس مراد التكليف؛ فإنو موضوع على عكس األغراض، فينبغي للعاقل أ

األغراض، فإف دعا، وسأؿ بلوغ غرض، تعبد اهلل بالدعاء: فإف أعطي مراده شكر، وإف ٓب 
ينل مراده فبل ينبغي أف يلح ُب الطلب؛ ألف الدنيا ليست لبلوغ األغراض، وليقل لنفسو: 

ْن َُتِجَّٮا َمحْبًة و٬ََُٮ َْشٌّ ٣َُس٥ْ حمس
َ
َِس أ َٔ   [.ٕٙٔ]البقرة: ىجسَو

                                                

[، وقاؿ: "حسن ٖٖٙٔ[، والَبمذي ]٘ٙٗ[، وىناد ]ٓٙ٘ٓٔ[، وأٞبد ]ٖٜٗٙٔ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ٔ)
هيح اإلسناد"، ووافقو الذىيب، [ وقاؿ: "صٚٙٙٚ[، وا٢باكم ]ٖٛٓٔصهيح". كما أخرجو النسائي ]

 [.ٜٚٚوأخرجو أيًضا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
[ وقاؿ: ٜٖٙٔأخرجو الَبمذي ] : ( ا٢بديث مروي عن ابن عباس وعن أنس. حديث ابن عباسٕ)

(: "رواه أبو ٕٛٛ/٘)  [. قاؿ ا٥بيثميٖٙٗٗأخرجو أبو يعلى ] : "حسن".  حديث أنس
ط( بنهوه إال أنو قاؿ: )ال يرياف النار(. ورجاؿ أيب يعلى ثقات". وا٢بديث لو يعلى والطربا٘ب ُب )األوس

 طرؽ أخرى.
 [.ٜٛٔٚ[، وقاؿ: "حديث حسن غريب"، وأخرجو أيًضا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٜٙٙٔالَبمذي ]أخرجو ( ٖ)
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ل: أف ٲبتعض ُب باطنو النعكاس أغراضو، ورٗبا اعَبض ُب الباطن، ومن أعظم ا١به
 .(ٔ)أو رٗبا قاؿ: حصوؿ غرضي ال يضر، ودعائي ٓب يستجب!"

وىذا كلو دليل على جهلو، وقلة إٲبانو وتسليمو للهكمة. ومن الذي حصل لو 
 غرض ٍب ٓب يكدر؟! فالدنيا وضعت للببلء. فينبغي للعاقل أف يوطن نفسو على الصرب،
وأف يعلم أف ما حصل من ا٤براد، فلطف، وما ٓب ٰبصل، فعلى أصل ا٣بلق وا١ببلة للدنيا،  

 :(ٕ)كما قيل
 َدارػصفًوا من األقذاء واألك         طبعت على كدر وأنت تريدىا        
 (ٖ)متطلب ُب ا٤باء َجْذَوَة نَار            َهاُف األياـ ضد طبػاعِ ػػػػػػػػػػػػػوُمَكلّْ         

عابًدا شاكرًا هلل ُب سائر األحواؿ، فيكوف  فا٤بوفق من يستقيم على دين اهلل 
كم يَبتب على الضراء من عواقب "ف .حاؿ الضراء ُبحاؿ السراء، وصابرًا ٧ُبَْتِسًبا  ُب

ْن َُتِجَّٮا َمحْبًة و٬ََُٮ َْشٌّ ٣َُس٥ْ حمس ؟ومواىب كرٲبة يستهق ا٢بمد عليها ،ٞبيدة
َ
َِس أ َٔ  ىجسَو

 .[ٕٙٔرة:]البق
 .(ٗ): من ظن انفكاؾ لطفو عن قدره فذاؾ لقصور نظره(ا٢بكم)قاؿ ُب 

                                                

قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  :(. وقد جاء ُب ا٢بديث عن أيب ىريرة ٜٜٖصيد ا٣باطر )ص:( ٔ)
[. وعند ٖٓٗٙستجاب ألحدكم ما ٓب يعجل، يقوؿ: دعوت فلم يستجب ٕب(( صهيح البخاري ]))ي

[: ))ال يزاؿ يستجاب للعبد، ما ٓب يدع بإٍب أو قطيعة رحم، ما ٓب يستعجل(( قيل: يا ٖٕ٘ٚمسلم ]
رسوؿ اهلل ما االستعجاؿ؟ قاؿ: يقوؿ: ))قد دعوت وقد دعوت، فلم أر يستجيب ٕب، فيستهسر عند 

 يدع الدعاء((.ذلك و 
(، ٕٕٕ/ٖٗالبيتاف أليب ا٢بسن التهامي من قصيدتو الرائية ا٤بشهورة الٍب رثى ّٔا ابنو. انظر: تاريخ دمشق ) (ٕ)

  (.ٛٚ/ٕٕ(، الواُب بالوفيات )ٖٓٛ/ٖ(، وفيات األعياف )ٖٛ/ٜٔتاريخ بغداد )
 (.ٓٓٗ-ٜٜٖصيد ا٣باطر )ص:( ٖ)
 (.ٗٙ)ص:ا٢بكم العطائية( بشرح ابن عباد )( انظر: ا٢بكمة السادسة بعد ا٤بائة من ٗ)
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فليلـز ا٢بمد والشكر  ، ال شدة إال وُب جنبها نعم هلل : وقاؿ الغزإب
 .(ٔ)على تلك النعم ا٤بقَبنة ّٔا

إذا رأى ما ٰبب قاؿ:  قالت: كاف رسوؿ اهلل  عن عائشة و 
الحمد هلل على  ))، وإذا رأى ما يكره قاؿ: ((تالحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحا))

 .(ٕ)((كل حاؿ
 الثبات عند لقاء األعداء.على و  ،حثُّ الناس على ا١بهاد ُب سبيل اهلل  – ٗ
 :ومنزلتو كانة الشهيدأف يكوف العبد على دراية ٗب – ٘

ال ٱبتلف أحٌد على عظم مكانة الشَّهيد ُب اإلسبلـ، الَّذي بذؿ نفسو ومالو ُب 
نٍّ حمس :وقد قاؿ اهلل  ،ل اهلل سبي

َ
ْمَٮالَُ٭٥ْ ثِأ

َ
َكُ٭٥ْ َوأ ُٛ جْ

َ
َ اْمََتَى ٨َ٦ِ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي خ إِنٍّ اَّللٍّ

 ِ ِْ ِ َوا ة ِِف اَلٍّْٮَراة ًّٞ ٫ًَْ٤ِ َظ َٔ ًؽا  ْٔ َذ٤ُٮَن َو ْٞ ُذ٤ُٮَن َويُ ْٞ ًَ ِ َذ ةد٤ُِٮَن ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ َٞ َْن٢ًِِ لَُ٭٥ُ اْْلَ٪ٍَّح ُح
ْؿآِن وَ  ُٞ ْٮُز َوا٣ْ َٛ َٟ ٬َُٮ ا٣ْ ِ ُذ٥ْ ث٫ِِ َوذَل ْٕ ِي ثَةَح وا ثِبًَُِْٕس٥ُ اَّلٍّ ِ َٚةْقَذبَِْرُ ِ ٨َ٦ِ اَّللٍّ َْٕ٭ِؽه ِ ْوَِف ث

َ
٨ْ٦َ أ

 ُ٥ً ِْ َٕ  [.ٔٔٔ]التوبة:  ىجسا٣ْ
إثابتهم با١بنَّة على بذ٥بم أنفسهم وأموا٥بم ُب سبيلو بالشّْراء.  حيث مثَّل اهلل   

ـَ األنفس على األمواؿ ابت   .(ٖ)داء باألشرؼ وٗبا ال ِعَوَض لو إذا فُِقدَ وَقدَّ
يلو، ب سُبأفَّ ىذا الوعد الذي وعده للمجاىدين  د أخرب اهلُل كوىذا وعٌد مؤ 

القرآف. ناىيك من صفقة البائع  ُبيل كما أثبتو ٪بواإل ،التوراة ُبوعد ثابت، وقد أثبتو 

                                                

 (.ٖٖٔ/ ٕفيض القدير ) (ٔ)
(، "إسناده صهيح ورجالو ثقات". وأخرجو أيًضا: ٖٔٔ/ٗ[، قاؿ ُب )الزوائد(: )ٖٖٓٛ(  أخرجو ابن ماجو ]ٕ)

[، وقاؿ: "صهيح اإلسناد". قاؿ ٓٗٛٔ[،  وا٢باكم ]ٖٛٚ[، وابن السِب ]ٖٙٙٙالطربا٘ب ُب )األوسط( ]
(، ولكن ٖٗٙ(: "إسناده جيد". وضعفو العراقي )ص:ُٕٖٓب )األذكار( )ص: النووي اإلماـ 

 للهديث طرؽ يتقوى ّٔا. 
 (.ٜٓ٘/٘( انظر: البهر احمليط ُب التفسّب )ٖ)
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ِ حمس :ٍب قاؿ  فيها ربُّ العا٤بْب، والثَّمن جنَُّة ا٤بأوى. ْ٭ِؽهِ ٨ْ٦ِ اَّللٍّ َٕ ِ ْوَِف ث
َ
ال  :أي، ىجسَو٨ْ٦َ أ

 .أحد أوَب منو
وال شك أف بلوَغ األىداِؼ الُكربى والنبيلة ُب ا٢بياة يستلـز تضهياٍت كربى، وال 
ريب أف ٠بو األىداؼ، وشرؼ ا٤بقاصد، ونبل الغايات، تقتضي ٠بوَّ التضهيات، 

يات وأ٠باىا ما كاف ابتغاَء رضواف اهلل تعأب وإذا كاف أشرُؼ التضه ،وشرفها، ورُِقيَّ مناز٥با
فإفَّ الذود عن حياض ىذا الدين،  ،و٧ببتو، ورجاَء نيل النعيم ا٤بقيم ُب جنات النعيم

والذَّبَّ عن حوذتو، وا٤بنافهة عن كتابو وشرعو ومقدساتو يتبوأُ أرفع درجات ىذا الرضواف. 
 ،ن تأٌب ُب الذروة منها: التضهية بالنفسلك ،ٍب إف للتضهيات ألوانًا كثّبة ودروبًا متعددة

ىو  وىذا و،ونصر دين ، لدحر أعداء اهلل ؛وبذؿ الروح رخيصة ُب سبيل اهلل 
أعظم عبلمات الصدؽ ُب  فإف من ؛ُب حقيقتو واالستشهاد صطلح الشهادةمن ما٤براد 

ىي دعوى ينبغي  قوؿ ا٤بسلم: أحب اهلل و  ،احملبة: بذؿ النفس ُب سبيل اهلل 
ةد٤ُِٮَن ِِف حمس :قاؿ اهلل  ، وال عمل فوؽ ىذا.أف يصدقها العمل َٞ ِي٨َ ُح َ ُُيِتَّ اَّلٍّ إِنٍّ اَّللٍّ

ًَةٌن َمؿُْوٮٌص  جٍُّ٭٥ْ ثُجْ
َ
ة ٠َد ًّٛ ِ حمس :وقاؿ اهلل  ،[ٗ]الصف: ىجسَقب٫ِ٤ًِِ َو ةد٢ِْ ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ َٞ ًُ ْ٤َٚ

ِػؿَ  ٌْ ًَة ثِة جْ ًَةةَ اَلَّ وَن اْْلَ ِي٨َ شََْرُ ٤ِْْ٘ت ََٚكٮَْف ٩ُْؤت٫ًِِ اَّلٍّ ْو َح
َ
َذ٢ْ أ ْٞ ًُ ِ َذ ةد٢ِْ ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ َٞ ةِ َو٨ْ٦َ ُح

٧ًًة ِْ َٔ ْصًؿا 
َ
 [. ٗٚ]النساء: ىجسأ

ُب آية  ٧بمود ُب عاقبتو، وقد قاؿ اهلل  فتبْب أف ا١بهاد ُب سبيل اهلل 
ٍّْ إِْظَؽى اْْلُْكجًََْْيِ َوََنْ حمس :أخرى

ِ ُ ٢ُْٝ ٢ْ٬َ دََؿبٍُّىٮَن ثِ٪َة إ ْن يُِىًَجُس٥ُ اَّللٍّ
َ
بٍُّه ثُِس٥ْ أ ٨ُ َجََتَ

بُِّىٮنَ  َُٕس٥ْ ٦ََُتَ بٍُّىٮا إ٩ٍِّة ٦َ يِْؽيَ٪ة َذََتَ
َ
ْو ثِد

َ
ِٔ٪ِْؽهِ أ َؾاٍب ٨ْ٦ِ  َٕ ِ  [.ٕ٘]التوبة: ىجسث

وُب السنة بياف دقيق لفضل الشهادة، ومنازؿ الشهداء وحا٥بم ُب دار الكرامة عند 
َْ ََتَْكََبٍّ حمسعن ىذه اآلية:   لنا عبد اهللعن مسروؽ، قاؿ: سأفمليك مقتدر.  َو

ِٔ٪َْؽ َربِِّ٭٥ْ يُْؿزَُٝٮنَ  ْظًَةءٌ 
َ
ْمَٮادًة ث٢َْ أ

َ
ِ أ ِي٨َ ُٝذ٤ُِٮا ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ قاؿ: أما إنا  ،[ٜٙٔ]آؿ عمراف: ىجساَّلٍّ

َقٌة أْرَواُحُهْم في َجْوِؼ طَْيٍر ُخْضٍر، لها قَػَناِديُل ُمَعلَّ )) قد سألنا عن ذلك، فقاؿ:
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بالعرش، َتْسَرُح من الَجنَّة حيث شاءت، ثمَّ تأوي إلى تلك القناديل، فَاطََّلَع إليهم 
ىل َتْشتَػُهوَف شيًئا؟ قالوا: َأيَّ َشْيٍء َنْشَتِهي ونحن َنْسَرُح من ))، فقاؿ: ((ربػُُّهُم اطّْاَلَعة

رَُكوا من أف  الجنَّة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثالَث مرَّاٍت، فلمَّا رأْوا أنػَُّهمْ  لن يُػتػْ
، نُرِيُد أف تَػُردَّ أرواَحَنا في َأْجَساِدنَا حتَّى نُػْقَتَل في سبيلَك مرًَّة  ُيْسأَُلوا، قالوا: يا َربّْ

 .(ٔ)((أخرى، فلمَّا رأى أف ليس لهم حاَجٌة تُرُِكوا
للشهيد )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن ا٤بقداـ بن معدي كربو 

ر لو في أوؿ دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عند اهلل ست خصاؿ: يغف
عذاب القبر، ويأمن من الفزع األكبر، ويوضع على رأسو تاج الوقار، الياقوتة منها 
خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في 

 .(ٕ)((سبعين من أقاربو
وت حٌب إنو ال ٯبد من أ٤بو إال كما أنو ٱبفف عنو مس ا٤ب خصائو الشهيد: ومن

: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة فٯبد أحدنا من مس القرصة، 

 .(ٖ)((ما يجد الشهيد من مس القتل إال كما يجد أحدكم من َمسّْ الَقْرَصة))
 عن ٠َبَُرة :ديثا٢بكما جاء ُب دار الشهداء ُب ا١بنة أحسن الدُّور وأفضلها،  و  
  قاؿ النيب: ((رأيت الليلة رجلين أتياني، َفَصِعَدا بي الشجرة 

                                                

 [.ٚٛٛٔ( صهيح مسلم ]ٔ)
[، واللفظ لو، وقاؿ: "حديث صهيح ٖٙٙٔ[، والَبمذي ]ٜٜٕٚ[، وابن ماجو ]ٕٛٔٚٔ( أخرجو أٞبد ]ٕ)

 غريب".
حديث حسن صهيح غريب" وأخرجو أيًضا: ابن حباف [، وقاؿ: "ٛٙٙٔ[، والَبمذي ]ٖٜ٘ٚ( أخرجو أٞبد ]ٖ)

[ٗٙ٘٘.] 
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ا ىي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، قاال: أما ىذه الدار فدار فأدخالني دارً 
 .(ٔ)((الشهداء

عن  :كما جاء ُب ا٢بديث  ا٤ببلئكَة ُتِظلُّو بأجنهتهاأف  :ومن إكراـ اهلل تعأب للشهيد
 جعلت أكشف الثوب عن وجهو أبكي، قاؿ: ٤با قتل أيب ،جابر بن عبد اهلل 

َهْو٘ب عنو، والنيب  ال ينها٘ب، فجعلت عمٍب فاطمة تبكي، فقاؿ النيب  ويَػنػْ
: (( تبكين أو ال تبكين ما زالت المالئكة ُتِظلُّو بأجنحتها حتى

 .(ٕ)((رفعتموه
ليس ىناؾ أحد يتمُب ويرغب أف يفارؽ ا١بنة بعد دخو٥با، ويعود إٔب الدنيا مرة و 

 ،رى. ولو أعطي األرض كلها ٗبا فيها من كنوز ونفائس، وما عليها من قصور عاليةأخ
لكي ٯباىد كل مرة ُب  ؛الشهيد، فإنو ٰبب العودة إٔب الدنيا عشر مرات إال وحدائق غناء

ويستشهد فيفوز بالشهادة عشر مرات بدؿ مرة واحدة، وذلك ٤با يرى  ،سبيل اهلل 
 أفَّ النيب  أنس  :كما ُب حديث  (ٖ)داءمن الكرامة الٍب يبلقيها الشه

ما أحد يدخل الجنة يحب أف يرجع إلى الدنيا، ولو ما على األرض من شيء قاؿ: ))
 .(ٗ)((لما يرى من الكرامة ؛إال الشهيد، يتمنى أف يرجع إلى الدنيا، فيقتل عشر مرات

وا٢بض  ،فضل الشهادة ىذا ا٢بديث أجل ما جاء ُب" :قاؿ ابن بطاؿ 
لعلمو بأف ذلك ٩با  ؛-واهلل أعلم-والَبغيب فيها، وإ٭با يتمُب أف يقتل عشر مرات  ،اعليه
ونصرة دينو   إعزاز دين اهلل ويقرب منو؛ ألف من بذؿ نفسو ودمو ُبتعأب اهلل  ييرض

                                                

 [.ٜٕٔٚ( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.ٕٔٚٗ[، مسلم ]ٓٛٓٗ، ٕٙٔٛ، ٖٜٕٔ، ٕٗٗٔ( صهيح البخاري ]ٕ)
 (.ٜٔ/ٗ( منار القاري شرح ٨بتصر صهيح البخاري )ٖ)
 [.ٚٚٛٔمسلم ][، ٕٚٔٛ، ٜٕ٘ٚ( صهيح البخاري ]ٗ)
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أعماؿ الرب ما تبذؿ فيو النفس غّب  وليس ُب ،فلم تبق غاية وراء ذلك ، ونبيو
 .(ٔ)"-واهلل أعلم-عليو فلذلك عظم الثواب  ؛ا١بهاد

ومن هنج األبرار: ا٤بسارعة إٔب تلبية نداء ا١بهاد؛ لعلمهم بعظيم فضلو، وىم يرغبوف 
 .ُب النصر أو الشهادة ُب سبيل اهلل 

 انطلق رسوؿ اهلل أنو قاؿ:  عن أنس  :وقد جاء ُب ا٢بديث
:  وأصهابو حٌب سبقوا ا٤بشركْب إٔب بدر، وجاء ا٤بشركوف، فقاؿ رسوؿ اهلل

، فدنا ا٤بشركوف، فقاؿ رسوؿ ((ال يُػَقدَّْمنَّ أحد منكم إلى شيء حتى أكوف أنا دونو))
ُر - ، قاؿ:((قوموا إلى جنة عرضها السموات واألرض)) :اهلل  يقوؿ ُعَميػْ

يا رسوؿ اهلل، جنة عرضها السموات واألرض؟ قاؿ:  -: ْبُن ا٢بَُْماـ األنصاري
بخ  :ما يحملك على قولك)) :وؿ اهلل ، قاؿ: بخ بخ، فقاؿ رس((نعم))
فإنك من ))قاؿ: ال واهلل يا رسوؿ اهلل، إال رجاءة أف أكوف من أىلها، قاؿ:  ،((؟بخ

فأخرج ٛبرات من قَػَرنِو، فجعل يأكل منهن، ٍب قاؿ: لئن أنا حييت حٌب آكل  ،((أىلها
 .(ٕ)اتلهم حٌب قتلٛبراٌب ىذه إهنا ٢بياة طويلة، قاؿ: فرمى ٗبا كاف معو من التمر، ٍب ق

وأحيل ُب بياف )فضل الشهادة وأحكاـ الشهيد( إٔب ٙبقيقنا لشرح منظومٍب 
 شيديالرَّ  ا٤بغريب زاؽالرَّ  عبد بن ٞبدالشهداء، )داعي ا٥بدى بشرح منظومة الشهدا(، أل

، األجهوري و)شرح منظومة الشهداء(، لعلي بن ٧بمد (ٖ) . 
  

                                                

 (.ٖٓ/٘( شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ٔ)
 [.ٜٔٓٔ( صهيح مسلم ]ٕ)
الطبعة  ،( وقد طبعا مًعا ُب )دار الضياء(، الكويت، والتهقيق بالتعاوف مع فضيلة الشيخ مصطفى ٧بمود سليخٖ)

 ىػ[. ٖٗٗٔاألؤب ]



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

291 

 

  إعداد العدة للقتاؿ: – ٙ
ُؽوٍّ حمس : قاؿ اهلل َٔ ٍة َو٨ِْ٦ رِبَةِط اْْل٢ًَِْ دُؿ٬ِْجُٮَن ث٫ِِ  ُْٕذ٥ْ ٨ْ٦ِ ُٝٮٍّ َُ وا لَُ٭٥ْ ٦َة اْقَذ ِٔؽَّ

َ
َوأ

ٍء ِِف َقبِ  ٮا ٨ْ٦ِ ََشْ ُٞ ٧َُ٤ُْٕ٭٥ْ َو٦َة ُت٪ِْٛ ُ َح ٧َُ٤ْٕٮَجُ٭٥ُ اَّللٍّ َْ تَ ُؽوٍُّز٥ْ َوآَػؿِي٨َ ٨ْ٦ِ ُدو٩ِِ٭٥ْ  َٔ ِ َو ٢ًِ اَّللٍّ
ِ يُٮَفٍّ إَِِلْ  ٧َُ٤ٮنَ اَّللٍّ ْْ َْ تُ جْذ٥ُْ 

َ
 [.ٓٙ]األنفاؿ: ىجسُس٥ْ َوخ
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اضـطـبحث اضخاطس رذر                                
 ترك جؼاد اِّرداء رظد تطيظه                           
 
 

أواًل: تعريف الجهاد وبياف فضلو ومراتبو: 
، أي: الطاقة. وقرئ -وضمهابفتح ا١بيم -)ا١بهد(  ا١بهاد مصدر: جاىد، وىو من

ٍّْ ُصْ٭َؽ٥٬ُْ حمس :ّٔما قولو 
ِ َْ َُيُِؽوَن إ ِي٨َ  وا١بهد بالفتح: ا٤بشقة. [. ٜٚ]التوبة: ىجسَواَّلٍّ

يقاؿ: جهد دابتو وأجهدىا: إذا ٞبل عليها ُب السّب فوؽ طاقتها. وجهد الرجل ُب كذا: 
 د ُب سبيل اهلل أي: َجدَّ فيو وبالغ. وجهد الرجل فهو ٦بهود من ا٤بشقة. وجاى

 .(ٔ)٦باىدة وجهاًدا. واالجتهاد والتجاىد: بذؿ الوسع وآّهود
 .(ٕ)"ا١بهاد: ىو الدعاء إٔب الدين ا٢بق" :وقاؿ ا١برجا٘ب 
ا١بهاد وآّاىدة: استفراغ الوسع ُب مدافعة العدو، وا١بهاد  :قاؿ الراغب 

 ثبلثة أضرب:
 ٦باىدة العدو الظاىر. - ٔ 
 شيطاف.و٦باىدة ال - ٕ 
 .(ٖ)و٦باىدة النفس.." - ٖ 

                                                

 (.ٕٔٔ/ٔ) (، ا٤بصباح ا٤بنّبٓٙٗ/ٕانظر: الصهاح، للجوىري، مادة: )جهد( ) (ٔ)
 (.ٖٗ٘(، الكليات )ص:ٖٖٔ(، وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ٓٛالتعريفات )ص: (ٕ)
 (.ٜٛٔ/ٜ(، وانظر: روح ا٤بعا٘ب )ٕٛٓا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )جهد( )ص: (ٖ)
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"وىو قسماف عظيماف، ٙبت كل منهما أنواع، فالقسم  :قاؿ الشيخ السايس 
 األوؿ: جهاد العدو الباطن، وٙبتو نوعاف:

 جهاد النفس.  -ٔ 
 جهاد الشيطاف.  -ٕ

 والقسم الثا٘ب: جهاد العدو الظاىر، وٙبتو ثبلثة أنواع: 
 جهاد الكفار.  - ٔ
 نافقْب.جهاد ا٤ب - ٕ
 .(ٔ)جهاد أىل الظلم، والبدع والضبلالت االعتقادية والعملية" - ٖ

أصلو لغة: ا٤بشقة، يقاؿ:  -بكسر ا١بيم-" ا١بهاد  :وقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
 جهدت جهاًدا: بلغت ا٤بشقة. 

وشرًعا: بذؿ ا١بهد ُب قتاؿ الكفار، ويطلق أيًضا على ٦باىدة النفس، والشيطاف، 
 والفساؽ.

 ٦باىدة النفس فعلى تعلم أمور الدين، ٍب على العمل ّٔا، ٍب على تعليمها. فأما  
 وأما ٦باىدة الشيطاف فعلى دفع ما يأٌب بو من الشبهات، وما يزينو من الشهوات. 

 وأما ٦باىدة الكفار فتقع باليد، وا٤باؿ، واللساف، والقلب. 
 .(ٕ)وأما ٦باىدة الفساؽ فباليد، ٍب اللساف، ٍب القلب"

 "ا١بهاد أربع مراتب:  :اؿ ابن القيم وق
 جهاد النفس.  - ٔ
 وجهاد الشيطاف.  - ٕ

  
                                                

 (.ٕٕ٘تفسّب آيات األحكاـ، ٧بمد علي السايس )ص: (ٔ)
 (.ٖ/ٙفتح الباري ) (ٕ)
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 وجهاد الكفار. - ٖ
 وجهاد ا٤بنافقْب. - ٗ

 فجهاد النفس أربع مراتب أيًضا:
: أف ٯباىدىا على تعلم ا٥بدى ودين ا٢بق الذي ال فبلح ٥با، وال سعادة ُب إحداىا

 مو شقيت ُب الدارين.معاشها ومعادىا إال بو، ومٌب فاهتا عل
: أف ٯباىدىا على العمل بو بعد علمو، وإال فمجرد العلم ببل عمل إف ٓب الثانية

 يضرىا ٓب ينفعها.
: أف ٯباىدىا على الدعوة إليو، وتعليمو من ال يعلمو، وإال كاف من الذين الثالثة

عذاب اهلل  من ا٥بدى والبينات، وال ينفعو علمو، وال ينجيو من  يكتموف ما أنزؿ اهلل
. 

وأذى ا٣بلق،  ،: أف ٯباىدىا على الصرب على مشاؽ الدعوة إٔب اهلل الرابعة
فإذا استكمل ىذه ا٤براتب األربع صار من الربانيْب، فإف  .ويتهمل ذلك كلو هلل 

السلف ٦بمعوف على أف العآب ال يستهق أف يسمى ربانًيا حٌب يعرؼ ا٢بق، ويعمل بو، 
 وعلم فذاؾ يدعى عظيًما ُب ملكوت السموات. ويعلمو، فمن علم وعمل

 وأما جهاد الشيطاف فمرتبتاف: 
: جهاده على دفع ما يلقي إٔب العبد من الشبهات والشكوؾ القادحة ُب إحداىما

 اإلٲباف.
: جهاده على دفع ما يلقي إليو من اإلرادات الفاسدة، والشهوات، فا١بهاد الثانية

ًح حمس :اهلل  : يكوف بعده الصرب. قاؿاألوؿ يكوف بعده اليقْب، والثا٘ب ن٧ٍِّ
َ
٤َْ٪ة ٦ِ٪ُْ٭٥ْ أ َٕ وََص

ُِ٪ٮنَ  وا َوََك٩ُٮا ثِآيَةدَِ٪ة يُٝٮ ة َوََبُ ْمؿ٩َِة ل٧ٍَّ
َ
فأخرب أف إمامة الدين إ٭با تناؿ  [ٕٗ]السجدة: ىجسَحْ٭ُؽوَن ثِأ

بالصرب واليقْب، فالصرب يدفع الشهوات واإلرادات الفاسدة، واليقْب يدفع الشكوؾ 
 شبهات.وال
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 وأما جهاد الكفار وا٤بنافقْب فأربع مراتب: 
 بالقلب. - ٔ
 واللساف. - ٕ
 وا٤باؿ.  - ٖ
 والنفس. - ٗ

 وجهاد الكفار أخو باليد، وجهاد ا٤بنافقْب أخو باللساف.
 وأما جهاد أرباب الظلم والبدع وا٤بنكرات فثبلث مراتب: 

 األؤب: باليد إذا قدر. 
 فإف عجز انتقل إٔب اللساف. 

 فإف عجز جاىد بقلبو. 
 .(ٔ)فهذه ثبلثة عشر مرتبة من ا١بهاد"

 وجهاد النَّفس والشيطاف فرض عْب ال ينوب فيو أحد عن أحد. 
وأما جهاد الكفار وا٤بنافقْب فقد يكتفى فيو ببعض األمة إذا حصل منهم مقصود 

 ا١بهاد.
 من كمل مراتب ا١بهاد كلها.  وأكمل ا٣بلق عند اهلل 

 .(ٕ)تفاوهتم ُب مراتب ا١بهاد وف ُب مناز٥بم عند اهلل وا٣بلق متفاوت
ورسولو  أفضل األعماؿ بعد اإلٲباف باهلل من  وا١بهاد ُب سبيل اهلل 
،  كما جاء ُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة  قاؿ: سئل النيب 

                                                

 (.ٓٔ-ٜ/ُٖب ىدي خّب العباد )زاد ا٤بعاد ( ٔ)
 (.ٔٔ/ٖانظر: زاد ا٤بعاد ُب ىدي خّب العباد، البن القيم ) (ٕ)
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))جهاد في سبيل ((، قيل: ٍب ماذا؟ قاؿ: إيماف باهلل ورسولوَأيُّ األعماؿ أفضل؟ قاؿ: ))
 .(ٔ)))حج مبرور((، قيل: ٍب ماذا؟ قاؿ: اهلل((

أي العمل أفضل؟  قاؿ: سألت النيب  أيب ذر  :و٫بوه حديث
 .(ٕ)))إيماف باهلل، وجهاد في سبيلو((قاؿ: 

إ٭با جعل ا١بهاد ُب ىذا ا٢بديث أفضل من ا٢بج؛ ألف ذلك   :قاؿ ابن بطاؿ 
يًنا على كل أحد، فأما إذ ظهر اإلسبلـ كاف ُب أوؿ اإلسبلـ وقلَّتو، وكاف ا١بهاد فرًضا متع

وفشا، وصار ا١بهاد من فروض الكفاية على من قاـ بو، فا٢بج حينئذ أفضل؛ أال ترى 
٤با ٓب يكنَّ من أىل القتاؿ  (ٖ)))إف أفضل جهادكن: الحج(( :قولو لعائشة 

وخيف  وا١بهاد للمشركْب، فإف حلَّ العدو ببلدة، واحتيج إٔب دفعو، وكاف لو ظهور وقوة
 .(ٗ)"-واهلل أعلم-منو؛ توجو فرض ا١بهاد على العياف، وكاف أفضل من ا٢بج 

ـُ، وَعُموُدُه: الصَّالة، وِذْرَوُة َسَناِمو: وُب ا٢بديث: )) رأُس األمِر: اإلسال
 .(٘)((الجهادُ 

                                                

 [.ٖٛ[، مسلم ]ٜٔ٘ٔي ]البخار صهيح  (ٔ)
 [.ٗٛ[، صهيح مسلم ]ٕٛٔ٘البخاري ] صهيح (ٕ)
قالت: استأذنت   -أـ ا٤بؤمنْب-[: عن عائشة ٕ٘ٚٛ] ونو ا٢بديث عند اإلماـ البخاري  (ٖ)

أهنا   ا١بهاد، فقاؿ: ))جهادكن ا٢بج((. وُب رواية: عن عائشة أـ ا٤بؤمنْب ُب النيب 
قالت: يا رسوؿ اهلل، نرى ا١بهاد أفضل العمل، أفبل ٪باىد؟ قاؿ: ))ال، لكن أفضل ا١بهاد: حج مربور(( 

 [.ٕٗٛٚ، ٕٓ٘ٔصهيح البخاري ]
 (.ٜٓٔ/ٗشرح صهيح البخاري، البن بطاؿ ) (ٗ)

[، ٕٕٙٔٓ[، وأٞبد ]ٕٔٔ[، وابن ٞبيد ]ٔٙ٘[، والطيالسي ]ٖٖٕٓٓعمرو راشد ]أخرجو معمر بن أيب ( ٘)
[، وقاؿ: "حسن صهيح". وأخرجو أيًضا: النسائي ُب )الكربى( ٕٙٔٙ[، والَبمذي ]ٖٜٖٚوابن ماجو ]

[، وقاؿ: "صهيح على شرط الشيخْب"، ووافقو الذىيب.  ٖٛٗ٘[، وا٢باكم ]ٜٕٔ[، والطربا٘ب ]ٖٖٓٔٔ]
  [.ٜٕٗ٘هقي ُب )شعب اإلٲباف( ]كما أخرجو البي
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عن أيب سعيد اء ُب ا٢بديث: ومن أفضل ا١بهاد من حيث معناه اللغوي العاـ: ما ج
إف من أعظم الجهاد: كلمة حق عند قاؿ: )) يب أف الن ا٣بدري 

 .(ٔ)((سلطاف جائر
 ))عدؿ(((( باإلضافة، وٯبوز تركها وتنوينها. وُب رواية للَبمذي: )كلمة حققولو: )

 ))عند سلطاف جائر((وأراد بالكلمة: الكبلـ وما يقـو مقامو كا٣بط.  ))حق((.بدؿ: 
وؼ، وصاحب السلطاف إذا أمره ٗبعروؼ أي: ظآب؛ ألف ٦باىد العدو مَبدد بْب رجاء وخ

تعرض للتلف، فهو أفضل من جهة غلبة خوفو، وألف ظلم السلطاف يسري إٔب جم غفّب، 
 . (ٕ)فإذا كفو فقد أوصل النفع إٔب خلق كثّب، ٖببلؼ قتل كافر

الصالة على أي العمل أحبُّ إٔب اهلل؟ قاؿ: )) :وقد سئل النيب 
الجهاد في سبيل ((، قيل: ٍب أي؟ قاؿ: ))بر الوالدين ثم((، قيل: ٍب أي؟ قاؿ: ))وقتها

 .(ٖ)((اهلل

زمة )الٍب  وقدـ ُب ا٢بديث: برَّ الوالدين على ا١بهاد؛ إشارًة إٔب أف حقوؽ العباد البلَّ
، يعِب: من باب تقدٙب فرض العْب (ٗ)ىي من فروض األعياف( تقدـ على التطوع با١بهاد

قاؿ: جاء رجل إٔب  ،بد اهلل بن عمرو ع :على فرض الكفاية. ويدؿ عليو حديث
؟((، قاؿ: نعم، قاؿ: أحيّّ والداؾفاستأذنو ُب ا١بهاد، فقاؿ: )) ،النيب 

 .(٘)((ففيهما فجاىد))

                                                

[، وقاؿ: "حسن غريب". والطربا٘ب ُب ٕٗٚٔ[، والَبمذي ]ٖٗٗٗ[، وأبو داود ]ٔٔٓٗأخرجو ابن ماجو ]( ٔ)
     [.ٕٚٛٔ[، والقضاعي ]ٖٖٔ)مكاـر األخبلؽ( ]

 (.ٖٓ٘/ٗ(، معآب السنن )ٖٓ/ٕانظر: فيض القدير ) (ٕ)
 .عن عبد اهلل بن مسعود  [٘ٛ[، مسلم ]ٜٓٚ٘، ٕٚ٘البخاري ] ( صهيحٖ)
 (.ٕٙٔ/ٗانظر: فتح الباري شرح صهيح البخاري، البن رجب )( ٗ)
 [.ٜٕٗ٘[، مسلم ]ٕٜٚ٘، ٖٗٓٓالبخاري ]( صهيح ٘)
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ُب )شرح السنة(: "ىذا ُب جهاد التطوع ال ٱبرج إالَّ بإذف  قاؿ البغوي 
ة إٔب إذهنما، وإف منعاه األبوين إذا كانا مسلمْب. فإف كاف ا١بهاد فرًضا متعيًنا، فبل حاج

 عصاٮبا وخرج.
وإف كاف األبواف كافرين، فيخرج دوف إذهنما، فرًضا كاف ا١بهاد أو تطوًعا، وكذلك 
ال ٱبرج إٔب شيء من التطوعات كا٢بج والعمرة والزيارة، وال يصـو التطوع إذا كره الوالداف 

و إٔب إذهنما، وكذلك ال ٱبرج ا٤بسلماف أو أحدٮبا إال بإذهنما، وما كاف فرًضا فبل ٰبتاج في
إٔب جهاد التطوع إال بإذف الغرماء إذا كاف ٥بم عليو دين عاجل، كما ال ٱبرج إٔب ا٢بج إال 

 .(ٔ)بإذهنم، فإف تعْب عليو فرض ا١بهاد ٓب يُػَعرّْْج على اإلذف"
فروضة، وبر أف الصبلة ا٤ب :ابن مسعود  :"معُب حديث :قاؿ الطربي 

 ورسولو أفضل األعماؿ بعد اإلٲباف باهلل  سبيل اهلل  الوالدين، وا١بهاد ُب
،  وذلك أف من ضيع الصبلة ا٤بفروضة، حٌب خرج وقتها لغّب عذر فقدرتو مع

ِخفَِّة ُمْؤنَِتَها، وعظم فضلها، فهو ال شك لغّبىا من أمر الدين واإلسبلـ أشد تضيًعا، وبو 
، وضيع حقوقهما، مع عظيم حقهما أشد هتاونًا واستخفافًا، وكذلك من ترؾ بر والديو

عليو، بَببيتهما إياه، وتقطعهما عليو، ورفقهما بو صغّبًا، وإحساهنما إليو كثّبًا، وخالف 
ووصيتو إياه فيهما، فهو لغّب ذلك من حقوؽ اهلل أشد تضييًعا، وكذلك من  أمر اهلل 

مناصبتهم و  ،وخالف أمره َب قتا٥بم مع كفرىم باهلل  ،ترؾ جهاد أعداء اهلل 
أنبياءه وأولياءه للهرب، فهو ١بهاد من دوهنم من فساؽ أىل التوحيد، و٧باربة من سواىم 
من أىل الزيغ والنفاؽ أشد ترًكا، فهذه األمور الثبلثو ٘بمع احملافظة عليهن الداللة ٤بن 

                                                

(. "ولو منعو أبواه الكافراف عن ا٣بروج للجهاد الكفائي، ٨بافة عليو، ٖٛٚ/ٓٔانظر: شرح السنة، للبغوي )( ٔ)
ند ا٢بنفية: ٥بما ذلك، وال ٱبرج إال بإذهنما برًا ّٔما وطاعة ٥بما، إال إذا كاف ومشقة ٥بما ٖبروجو وتركهما، فع

(، حاشية ٙٙ/ٛمنعهما لو لكراىة قتاؿ أىل دينهما، فإنو ال يطيعهما وٱبرج لو" ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )
 (.ٕٕٓ/ٖابن عابدين )
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حافظهن أنو ٧بافظ على ما سواىن، وٯبمع تضييعهن الداللة على تضييع ما سواىن من 
 .(ٔ)بأهنن أفضل األعماؿ" ين واإلسبلـ؛ فلذلك خصهن أمر الد

وال شك أف بلوَغ األىداِؼ الُكربى والنبيلة ُب ا٢بياة يستلـز تضهياٍت كربى، وال 
ريب أف ٠بو األىداؼ، وشرؼ ا٤بقاصد، ونبل الغايات، تقتضي ٠بوَّ التضهيات، 

ا كاف ابتغاَء رضواف اهلل تعأب وإذا كاف أشرُؼ التضهيات وأ٠باىا م ،وشرفها، ورُِقيَّ مناز٥با
فإفَّ الذود عن حياض ىذا الدين،  ،و٧ببتو، ورجاَء نيل النعيم ا٤بقيم ُب جنات النعيم

والذَّبَّ عن حوذتو، وا٤بنافهة عن كتابو وشرعو ومقدساتو يتبوأُ أرفع درجات ىذا الرضواف. 
 ،روة منها: التضهية بالنفسلكن تأٌب ُب الذ ،ٍب إف للتضهيات ألوانًا كثّبة ودروبًا متعددة

ىو  وىذا و،ونصر دين ، لدحر أعداء اهلل ؛وبذؿ الروح رخيصة ُب سبيل اهلل 
أعظم عبلمات الصدؽ ُب  فإف من ؛ُب حقيقتو واالستشهاد صطلح الشهادةمن ما٤براد 

ىي دعوى ينبغي  قوؿ ا٤بسلم: أحب اهلل و  ،احملبة: بذؿ النفس ُب سبيل اهلل 
ةد٤ُِٮَن ِِف حمس :قاؿ اهلل  ، وال عمل فوؽ ىذا.ملأف يصدقها الع َٞ ِي٨َ ُح َ ُُيِتَّ اَّلٍّ إِنٍّ اَّللٍّ

جٍُّ٭٥ْ ثُجًَْةٌن َمؿُْوٮٌص 
َ
ة ٠َد ًّٛ فليس ىو ٦برد القتاؿ، ولكنو ىو القتاؿ  [.ٗ]الصف: ىجسَقب٫ِ٤ًِِ َو

 قاؿ: جاء رجل إٔب النيب  ُب سبيلو. وُب ا٢بديث: عن أيب موسى 
يًَّة، فرفع فقاؿ: يا رسوؿ ا هلل  ما القتاؿ ُب سبيل اهلل؟ فإف أحدنا يقاتل غضًبا، ويقاتل ٞبَِ

من قاتل لتكوف كلمة اهلل إليو رأسو، قاؿ: وما رفع إليو رأسو إال أنو كاف قائًما، فقاؿ: ))
 .(ٕ)(( ىي العليا، فهو في سبيل اهلل

                                                

(، عمدة القاري، لبدر ٗ/ٙبن حجر )(، وانظر: فتح الباري، الٙ/٘شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )( ٔ)
 (.ٜٚ/ٗٔالدين العيُب )

 [.ٜٗٓٔ[، مسلم ]ٛ٘ٗٚ، ٕٖٙٔ، ٕٓٔٛ، ٖٕٔ( صهيح البخاري ]ٕ)
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الغاية من تشريعو وتبْب عاقبتو، و  ،واآليات الٍب ٙبث على ا١بهاد ُب سبيل اهلل 
ِ َٚإِِن حمس :كثّبة، فمن ذلك قولو  َْ دَُسٮَن ِٚذَْ٪ٌح َويَُسٮَن اَّلِي٨ُ َّلِلٍّ َوَٝةد٤ُِٮ٥ْ٬ُ َظِتٍّ 

ةل٧ِِْيَ  ٍّْ ٍّْ لََعَ ا٣
ِ ْؽَواَن إ ُٔ  َٓ  [.ٖٜٔ]البقرة:  ىجساجَْذَ٭ْٮا َٚ

٤َ حمس :ومن ذلك قولو  ْٔ َ َْ جُْذ٥ُ ا
َ
٩ُٮا َوخ ـَ َْ ََتْ َْ دَِ٭ُ٪ٮا َو إِْن  139ْٮَن إِْن ٠ُ٪ُْذ٥ْ ُمْؤ٦ِ٪َِْي َو

 ُ ٥ََ٤ْٕ اَّللٍّ يٍّةُم ٩َُؽاوِلَُ٭ة َبْْيَ انلٍّةِس َوِِلَ
َ َْ َٟ ا ٮَْم َْٝؿٌح ٦ِس٫ُُ٤ْ َود٤ِْ َٞ ْؽ َمفٍّ ا٣ْ َٞ  َح٧َْكْكُس٥ْ َْٝؿٌح َذ

ةل٧َِِْي  ٍّْ َْ ُُيِتَّ ا٣  ُ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َويَذٍِّؼَؾ ٦ِ٪ُْس٥ْ ُمَ٭َؽاَء َواَّللٍّ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا  140اَّلٍّ ُ اَّلٍّ َه اَّللٍّ َوِِل٧َُّعِ
َٜ ا٣ََْكِٚؿِي٨َ  ِي٨َ َصة٬َُؽوا ٦ِ٪ُْس٥ْ  141َوي٧ََْع ُ اَّلٍّ ٥َِ٤ْٕ اَّللٍّ ة َح ْن دَْؽُػ٤ُٮا اْْلَ٪ٍَّح َول٧ٍَّ

َ
ْم َظِكبْذ٥ُْ أ

َ
أ

ةثِؿِي٨َ  ٥ََ٤ْٕ الىٍّ  [.ٕٗٔ-ٜٖٔ]آؿ عمراف: ىجس142َويَ
ّح٨ِْ ٨ْ٦ِ ٩َ حمس :ومن ذلك قولو 

َ
َوةَبُ٭٥ْ َوَكد

َ
ًَّٮَن ٠َسرٌِي َذ٧َة و٬ََُ٪ٮا ل٧َِة أ ِ ٫ُ رِبّ َٕ َِبٍّ َٝةد٢ََ ٦َ

ٮا َو٦َة اْقَذََك٩ُٮا وَ  ُٛ ُٕ ًَ ِ َو٦َة  ةثِؿِي٨َ ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ ُ ُُيِتَّ الىٍّ ْن َٝةلُٮا  146اَّللٍّ
َ
ٍّْ أ

ِ َو٦َة ََكَن َْٝٮلَُ٭٥ْ إ
اَذَ٪ة ِْْٗٛؿ نَلَة ُذ٩ُٮبََ٪ة ِإَوِْسَ ٮِْم  َربٍَّ٪ة ا َٞ ٩َة لََعَ ا٣ْ َْٝؽا٦َ٪َة َوا٩َُْصْ

َ
ْمؿ٩َِة َوثَّجِْخ أ

َ
َٚآدَة٥ُ٬ُ  147ا٣ََْكِٚؿِي٨َ ِِف أ

ِػَؿةِ وَ  ٌْ ًَة وَُظْك٨َ زََٮاِب ا جْ ُ زََٮاَب اَلَّ ُ ُُيِتَّ ال٧ُْْعِكجَِْي اَّللٍّ  [.ٛٗٔ-ٙٗٔ]آؿ عمراف: ىجس148اَّللٍّ
ِي٨َ آ٦َُ٪ٮاحمس :قولو  ومن ذلك َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
ُؿوا َوَٝةلُٮا  يَة خ َٛ ِي٨َ َز َْ دَُسٮ٩ُٮا ََكَّلٍّ

 ٢َ َٕ ِٔ٪َْؽ٩َة ٦َة ٦َةدُٮا َو٦َة ُٝذ٤ُِٮا ِِلَْض ى لَْٮ ََك٩ُٮا  ًـّ ُٗ ْو ََك٩ُٮا 
َ
رِْض أ

َ َْ بُٮا ِِف ا ِْػَٮا٩ِِ٭٥ْ إِذَا ََضَ ِِ  ُ اَّللٍّ
ُ ث٧َِة  ُ ُُيِّْي َوي٧ًُُِخ َواَّللٍّ ةً ِِف ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ َواَّللٍّ َٟ َظْْسَ ِ ٤٧َُْٕٮَن ثَِىرٌي َذل َو٣َه٨ِْ ُٝذ٤ِْذ٥ُْ ِِف َقب٢ًِِ  156َت
ُٕٮَن  ة َُي٧َْ ِ َورَْْحٌَح َػرْيٌ ِم٧ٍّ َِْ٘ٛؿةٌ ٨َ٦ِ اَّللٍّ ْو ٦ُذ٥َّْ ل٧ََ

َ
ِ أ  [.ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ]آؿ عمراف: ىجس157اَّللٍّ

ُٓ َخ٢َ٧َ ََعِم٢ٍ و٨٦ ذلٟ حمس :ومن ذلك قولو  ً ًِ
ُ
َْ أ ّّنِ 

َ
َٚةْقذََضةَب لَُ٭٥ْ َربَُّ٭٥ْ خ

وُذوا ِِف ٦ِ 
ُ
ْػؿُِصٮا ٨ْ٦ِ دِيَةر٥ِْ٬ِ َوأ

ُ
ِي٨َ ٬َةَصُؿوا َوأ ٍْٕي َٚةَّلٍّ ُس٥ْ ٨ْ٦ِ بَ ٌُ ْٕ جََْث َب

ُ
ْو خ

َ
٪ُْس٥ْ ٨ْ٦ِ ذ٠ٍََؿ أ

 
َ َْ ْدِػ٤َ٪ٍُّ٭٥ْ َص٪ٍّةٍت ََتْؿِي ٨ْ٦ِ ََتْذَِ٭ة ا

ُ ََ َِؿنٍّ َخ٪ُْ٭٥ْ َقحِّبَةدِِ٭٥ْ َو ّٛ َز
ُ ََ  جَْ٭ةرُ َقبًِِِل َوَٝةد٤َُٮا َوُٝذ٤ُِٮا 

ِٔ٪َْؽهُ ُظْك٨ُ اثلٍَّٮاِب   ُ ِ َواَّللٍّ ِٔ٪ِْؽ اَّللٍّ  [.ٜ٘ٔ]آؿ عمراف: ىجسزََٮاثًة ٨ْ٦ِ 
َ٭ة حمس :لبقاءوالعز وامبيًنا أف ا١بهاد ُب سبيلو سبب للرفعة  ومن ذلك قولو  حَّ

َ
يَة خ

ْٮٍم ُُيِ  َٞ ِ ُ ث ِِت اَّللٍّ
ْ
ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٨ْ٦َ يَْؿدَؽٍّ ٦ِ٪ُْس٥ْ َخ٨ْ دِي٪٫ِِ ََٚكٮَْف يَأ ذ٣ٍٍِّح لََعَ اَّلٍّ

َ
جَُّ٭٥ْ َويُِعجَّٮ٫َُ٩ أ
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 ٢ُ ٌْ َٚ َٟ ِ نٍِم َذل َْ َْ َُيَةُٚٮَن لَٮ٦ََْح  ِ َو ٍة لََعَ ا٣ََْكِٚؿِي٨َ ُُيَة٬ُِؽوَن ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ ٍـّ ِٔ
َ
ِ  ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي أ اَّللٍّ

 ٌ٥ًِ٤ َٔ  ٌٓ ُ َواِق  [.ٗ٘]ا٤بائدة: ىجسيُْؤت٫ًِِ ٨ْ٦َ شََنةُء َواَّللٍّ
٧َِٔةَرةَ ال٧َْْكِضِؽ اْْلََؿاِم ٨ْ٧َ٠َ آ٨َ٦َ حمس :ومن ذلك قولو  ةيََح اْْلَةّجِ َو َٞ ٤ُْذ٥ْ ِق َٕ َص

َ
أ

ٮَْم ا َٞ َْ َحْ٭ِؽي ا٣ْ  ُ ِ َواَّللٍّ ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ َْ شَْكَذُٮوَن   ِ ِػؿِ وََصة٬ََؽ ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ ٌْ ِ َواِْلَٮِْم ا ةل٧َِِْي ثِةَّللٍّ ٍّْ ٣
C  َِي٨َ آ٦َُ٪ٮا و٬ََةَصُؿوا وَص ِ اَّلٍّ ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ ٥ُ َدرََصًح  َْ ْخ

َ
ِكِ٭٥ْ أ ُٛ جْ

َ
ْمَٮالِِ٭٥ْ َوخ

َ
ِ ثِأ ة٬َُؽوا ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ

وَن  ـُ ِ ةن َٛ
َٟ ٥ُ٬ُ ا٣ْ و٣َهِ

ُ
َٮاٍن وََص٪ٍّةٍت لَُ٭٥ْ ذًَِ٭ة ٥ًٌَِٕ٩ ٥ًٌِٞ٦ُ   Dَوأ ًْ ٥ْ٬ُُ َربَُّ٭٥ْ ثِؿَْْحٍَح ٦ِ٪٫ُْ َورِ  Eيُبََّرِ

ثًَؽا إِنٍّ 
َ
٥ًٌ  َػةَِلِي٨َ ذًَِ٭ة خ ِْ َٔ ْصٌؿ 

َ
ِٔ٪َْؽهُ أ  َ  [.ٕٕ-ٜٔ]التوبة: ىجسFاَّللٍّ

َكُ٭٥ْ حمسمبيًنا عاقبة ا١بهاد ُب سبيلو:  وقاؿ اهلل  ُٛ جْ
َ
َ اْمََتَى ٨َ٦ِ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي خ إِنٍّ اَّللٍّ

َذ٤ُٮَن وَ  ْٞ ُذ٤ُٮَن َويُ ْٞ ًَ ِ َذ ةد٤ُِٮَن ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ َٞ َح ُح نٍّ لَُ٭٥ُ اْْلَ٪ٍّ
َ
ْمَٮالَُ٭٥ْ ثِأ

َ
ة ِِف اَلٍّْٮَراةِ َوأ ًّٞ ٫ًَْ٤ِ َظ َٔ ًؽا  ْٔ

ُذ٥ْ ث٫ِِ َوذَ  ْٕ ِي ثَةَح وا ثِبًَُِْٕس٥ُ اَّلٍّ ِ َٚةْقذَبَِْرُ َْٕ٭ِؽهِ ٨َ٦ِ اَّللٍّ ِ ْوَِف ث
َ
ْؿآِن َو٨ْ٦َ أ ُٞ َْن٢ًِِ َوا٣ْ ِ

ِْ َٟ ٬َُٮ َوا ِ ل
 ُ٥ً ِْ َٕ ْٮُز ا٣ْ َٛ  [.ٔٔٔ]التوبة:  ىجسا٣ْ
ة ِِف اَلٍّْٮرَ حمسقولو:  ًّٞ ٫ًَْ٤ِ َظ َٔ ًؽا  ْٔ ْؿآنِ َو ُٞ َْن٢ًِِ َوا٣ْ ِ

ِْ ِ َوا أف ُب  :إخبار من اهلل  ىجساة
ُب التوراة واإل٪بيل،   فريضة ا١بهاد استهقاؽ ا١بنة ّٔا، قد ثبت الوعد ّٔا من اهلل 

 . (ٔ)كما وقع ُب القرآف
ِ َٚإِنِ حمس: وقاؿ اهلل  َْ دَُسٮَن ِٚذْ٪ٌَح َويَُسٮَن اَّلِي٨ُ َُك٫َُّ َّلِلٍّ اجَْذَ٭ْٮا  َوَٝةد٤ُِٮ٥ْ٬ُ َظِتٍّ 

 َ ٤٧َُْٕٮَن ثَِىرٌي َٚإِنٍّ اَّللٍّ ٥َْٕ  39 ث٧َِة َح ِ ُز٥ْ ٩ َْ َ َمْٮ نٍّ اَّللٍّ
َ
٧َُ٤ٮا أ ْٔ ٥َ انلٍِّىرُي ِإَوْن دََٮ٣ٍّْٮا َٚة ْٕ ِ ال٧َْْٮَّل َو٩

  [.ٓٗ-ٜٖ:األنفاؿ]  ىجس:3
ِْٕؽ ٦َة ُٚذُِ٪ٮا ثُ حمس :وقاؿ اهلل  ِي٨َ ٬َةَصُؿوا ٨ْ٦ِ َب َٟ لَِّلٍّ وا إِنٍّ ُث٥ٍّ إِنٍّ َربٍّ ٥ٍّ َصة٬َُؽوا َوَوََبُ

ٮٌر رَِظ٥ًٌ  ُٛ َ٘ ِْٕؽ٬َة ٣َ َٟ ٨ْ٦ِ بَ   [.ٓٔٔالنهل:]  ىجسَربٍّ

                                                

 (. ٖٚ/ٔٔ(، التهرير والتنوير )ٗٙٗ/ٕ( انظر: فتح القدير، للشوكا٘ب )ٔ)
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ُ رِزًْٝة حمس :وقاؿ اهلل  زَُر٪ٍُّ٭٥ُ اَّللٍّ ْو ٦َةدُٮا ٣رََيْ
َ
ِ ُث٥ٍّ ُٝذ٤ُِٮا أ ِي٨َ ٬َةَصُؿوا ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ َواَّلٍّ

 َ ازِرِْيَ َظَك٪ًة ِإَونٍّ اَّللٍّ ْٮ٫َُ٩ ِإَو 58  لَُ٭َٮ َػرْيُ الؿٍّ ًَ ًٓ يَْؿ ٥ًٌِ٤ َظ٥ًٌِ٤ َِلُْؽِػ٤َ٪ٍُّ٭٥ْ ٦ُْؽَػ َٕ َ٣ َ  ىجس59نٍّ اَّللٍّ
 [.ٜ٘-ٛ٘]ا٢بج:

ِ حمس :وقاؿ اهلل  ِي٨َ ُٝذ٤ُِٮا ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ ْخ٧َةلَُ٭٥ْ  َواَّلٍّ
َ
٢ٍّ أ ٌِ ًَْ٭ِؽيِ٭٥ْ  ٨َْ٤َٚ4 يُ  َق

ؿٍَّذ٭َ  َويُْؽِػ٤ُُ٭٥ُ  5َويُْى٤ُِط ثَةلَُ٭٥ْ  َٔ َ  6ة لَُ٭٥ْ اْْلَ٪ٍَّح  وا اَّللٍّ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا إِْن َت٪َُْصُ َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

َْٝؽا٦َُس٥ْ َح٪َُْصْ 
َ
 [.ٚ-ٗ]٧بمد: ىجس7ُز٥ْ َويُثَّجِْخ أ

ؾَ حمس :وقاؿ اهلل  َٔ ُد٣َُّس٥ْ لََعَ َِتَةَرٍة ُت٪ِْضًُس٥ْ ٨ِْ٦ 
َ
ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٢ْ٬َ أ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
اٍب يَة خ

ِِلٍم 
َ
ِ  :أ ِكُس٥ْ َذ٣ُِس٥ْ َػرْيٌ  دُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثِةَّللٍّ ُٛ جْ

َ
ْمَٮا٣ُِس٥ْ َوخ

َ
ِ ثِأ َورَُقٮَِلِ َوَُتَة٬ُِؽوَن ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ

٧َُ٤ْٕٮَن ٣َ  ِْْ٘ٛؿ ٣َُس٥ْ ُذ٩ُٮبَُس٥ْ َويُْؽِػ٤ُْس٥ْ َص٪ٍّةٍت ََتْؿِي ٨ْ٦ِ ََتْذَِ٭ة  ;ُس٥ْ إِْن ٠ُ٪ُْذ٥ْ َت َح
 َٔ ًِّجًَح ِِف َص٪ٍّةِت  ََ جَْ٭ةُر َوَمَكةِز٨َ 

َ َْ ٥ًُ ؽْ ا ِْ َٕ ْٮُز ا٣ْ َٛ َٟ ا٣ْ ِ ْػَؿى َُتِجَّٮَجَ٭ة ٩ََْصٌ ٨َِ٦  >ٍن َذل
ُ
َوأ

ِ َوَذذٌْط َٝ  ِ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي اَّللٍّ  [.ٖٔ-ٓٔ]الصف: ىجس=ؿِيٌت َوبََّرِ
ِ ٧َِٚ٪ُْس٥ْ ٨ْ٦َ َحجَْؼ٢ُ حمس :وقاؿ اهلل  ٮا ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ ُٞ ْٮَن َِلُ٪ِْٛ َٔ ءِ دُْؽ َْ جْذ٥ُْ ٬َُؤ

َ
٬َة خ

َؿاُء ِإَوْن تََذَٮ٣ٍّْٮا شَْكتَجِْؽْل َٝٮ٦ًْة َو٨ْ٦َ َحجْ  َٞ ُٛ جْذ٥ُُ ا٣ْ
َ
َِِ٘نَّ َوخ ُ ا٣ْ ِك٫ِ َواَّللٍّ ْٛ َؼ٢ْ َٚإِج٧ٍَّة َحجَْؼ٢ُ َخ٨ْ َج

٦ْسَة٣َُس٥ْ 
َ
َْ يَُسٮ٩ُٮا أ ُك٥ْ ُث٥ٍّ   [.ٖٛ]٧بمد: ىجسَدرْيَ

ِ حمس :وقاؿ اهلل  ِ َوَّلِلٍّ ٮا ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ ُٞ ٍّْ ُت٪ِْٛ ٧ََٮاِت  َو٦َة ٣َُس٥ْ خَ ٦رَِياُث الكٍّ
ْرِض 

َ َْ  [.ٓٔ]ا٢بديد: ىجسَوا
: الدفاع عن الوطن إذا داٮبو ، بل حثت عليوفمن الواجب الذي ٓب تغفلو الشرائع

 :عدو، وىذا النوع من ا١بهاد واجب على كل من قدر على ٞبل السبلح. قاؿ اهلل 
ةد٤ُِٮ٩َُس٥ْ حمس َٞ ِي٨َ ُح ِ اَّلٍّ َْٕذِؽي٨َ َوَٝةد٤ُِٮا ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ َْ ُُيِتَّ ال٧ُْ  َ ْٕذَُؽوا إِنٍّ اَّللٍّ َْ َت  ىجسَو

 [.ٜٓٔ]البقرة:
ومن الواجب: الدفاع عن النفس، والعرض، وا٤باؿ، والوطن عند االعتداء. وُب 

من يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  عن سعيد بن زيد  :ا٢بديث
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تل دوف دمو فهو قتل دوف مالو فهو شهيد، ومن قتل دوف دينو فهو شهيد، ومن ق
ةد٢َِ ِِف حمس :. ويقوؿ اهلل (ٔ)((شهيد، ومن قتل دوف أىلو فهو شهيد َٞ ٍّْ ُج َو٦َة نَلَة خَ

 ِ ٤َٝ ٍّْ
ِ ٤ًَِْ٭٥ُ ا٣َِْٞذةُل دََٮ٣ٍّْٮا إ َٔ ة ٠ُذَِت  بَْ٪ةنَِ٪ة ٧َ٤ٍَّٚ

َ
ْػؿِْصَ٪ة ٨ْ٦ِ دِيَةر٩َِة َوخ

ُ
ِ َوَْٝؽ أ ًٓ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َقب٢ًِِ اَّللٍّ  ىجسً

 [.ٕٙٗ]البقرة:
للوطن قداسة، وأمر بالذود عنو، فأذف بالقتاؿ ٤بن أخرج من  وقد جعل اهلل 

ِي٨َ حمس :دياره بغّب حق، وال يتسُب لو إقامة الشعائر اإلسبلمية. قاؿ اهلل  ذَِن لَِّلٍّ
ُ
أ

ِؽيٌؿ  َٞ َ لََعَ ٩ََْص٥ِْ٬ِ ٣َ ٧ُِ٤ٮا ِإَونٍّ اَّللٍّ ُّ جٍُّ٭٥ْ 
َ
ةد٤َُٮَن ثِد َٞ ْػؿُِصٮا ٦ِ  39ُح

ُ
ِي٨َ أ ٍّْ اَّلٍّ

ِ ٍّٜ إ رْيِ َظ َ٘ ِ ٨ْ دِيَةر٥ِْ٬ِ ث
ٌٓ َوَو٤َٮَ  ًَ ِ ُٓ َوب ٦َْخ َوَٮا٦ِ ٍْٕي لَُ٭ّؽِ ُ٭٥ْ ثِجَ ٌَ ْٕ ِ انلٍّةَس َب ُٓ اَّللٍّ َْ َدْذ ُ َولَْٮ ٮلُٮا َربََّ٪ة اَّللٍّ ُٞ ْن َح

َ
اٌت أ

ِ ٠َسرًِيا  [.ٓٗ-ٜٖ]ا٢بج: ىجسَوَمَكةِصُؽ يُْؾ٠َُؿ ذًَِ٭ة اْق٥ُ اَّللٍّ
ة الفرار من الزحف وبياف عاقبتو( أف ا١بهاد ُب سبيل وقد تقدـ ُب مبهث: )خطور 

 من أسباب الوقاية من النَّار. اهلل 
إلعبلء  و وقد شرع لدفع الفساد عن العباد،  ،عز اإلسبلـ وا٤بسلمْبوا١بهاد سبب 

، وىو من أسباب التمكْب ُب لنفوساواختبار  ،تمهيو للقلوبول ، كلمة اهلل
 عز والتمكْب، واآلخرة من رفعة الدرجات، والثواب ا١بزيل.األرض، ففيو خّب الدنيا من ال

وإذا كاف ىذا فضل ا١بهاد فإف عاقبة التخلف عنو من غّب عذر: سوء ا٣باٛبة، 
"وُب ترؾ ا١بهاد استهقاؽ  :قاؿ النيسابوري  -كما سيأٌب–والعذاب ُب اآلخرة 

 .(ٕ)النار والعذاب"

                                                

قاؿ: "حسن [، و ٕٔٗٔ[، والَبمذي ]ٕٚٚٗ[، وأبو داود ]ٙٓٔ[، وعبد بن ٞبيد ]ٕ٘ٙٔ( أخرجو أٞبد ]ٔ)
[، وقاؿ: "إسناده ٖٜٓٔ[، والضياء ]ٕٙٓٙ[، والبيهقي ]ٜ٘ٓٗصهيح". كما أخرجو النسائي ]

  حسن".
 (.ٔٔٙ/ٔغرائب القرآف ) (ٕ)
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ا٤بقصود من البهث ىو بياف عاقبة  فإذا تبْب لك مراتب ا١بهاد علمَت أف ا٤براد
التخلف عن جهاد العدو الظاىر من الكفار وا٤بنافقْب ومن ُب حكمهم، وأنو من الذنوب 

 ا٤بتوعد عليها بالنار.
 

 ثانًيا: خطورة ترؾ الجهاد عند تعينو:
ا١بهاد فرض عْب عند النفّب العاـ، وكفاية عند عدمو. والتخلف عنو عند تعينو من 

 لكبائر ا٤بتوعد عليها بالعذاب ُب اآلخرة. غّب عذر من ا
"ترؾ ا١بهاد عند تعينو بأف دخل ا٢بربيوف دار  :قاؿ ابن حجر ا٥بيتمي 

اإلسبلـ، أو أخذوا مسلًما وأمكن ٚبليصو منهم، وترؾ الناس ا١بهاد من أصلو، وترؾ أىل 
اإلقليم ٙبصْب ثغورىم ٕبيث ٱباؼ عليها من استيبلء الكفار بسبب ترؾ ذلك 

 .(ٔ)لتهصْب"ا
ودفع الفساد عن العباد، وكل ما ىو كذلك  ،وقد فرض ا١بهاد إلعزاز دين اهلل 

 فهو فرض كفاية إذا حصل ا٤بقصود بالبعض، وإال ففرض عْب.
وىذا ا٢بكم ُب فرضية ا١بهاد متفق عليو بْب الفقهاء، ولكن من ال قدرة لو فبل 

ج عن ذوي العاىات ُب التخلف ا٢بر  يطالب با١بهاد؛ ألنو معذور، وقد نفى اهلل 
َْ لََعَ ال٧َْؿِيِي حمس :عن الغزو، فقاؿ  َؿِج َظَؿٌج َو ْٔ َ َْ َْ لََعَ ا ْخَِم َظَؿٌج َو

َ َْ ٣َحَْف لََعَ ا
 [.ٚٔح:]الفت ىجسَظَؿجٌ 

، كالعمى، والعرج ا٤بستمر، وعارض،   فذكر األعذار ُب ترؾ ا١بهاد، فمنها: الـز
فهو ُب حاؿ مرضو ملهق بذوي األعذار البلزمة حٌب كا٤برض الذي يطرأ أياًما ٍب يزوؿ، 

 يربأ.

                                                

 (.ٜٕٙ/ٕ( الزواجر عن اقَباؼ الكبائر )ٔ)
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َو٨ْ٦َ حمس :ورسولو  مرغًبا ُب ا١بهاد وطاعة اهلل  ٍب قاؿ 
جَْ٭ةُر َو٨ْ٦َ َحَذَٮلٍّ 

َ َْ َ َورَُقٮََلُ يُْؽِػ٫ُْ٤ َص٪ٍّةٍت ََتْؿِي ٨ْ٦ِ ََتْذَِ٭ة ا ِٓ اَّللٍّ ُِ ، أي: ينكل عن ىجسيُ
ؾِّ حمسا١بهاد، ويقبل على ا٤بعاش.  َٕ ِِل٧ًةُح

َ
َؾاثًة أ َٔ  .(ٔ)ُب الدنيا با٤بذلة، وُب اآلخرة بالنار ىجسث٫ُْ 

ٮَن َظَؿٌج حمس وقاؿ: ُٞ َْ َُيُِؽوَن ٦َة ُح٪ِْٛ ِي٨َ  َْ لََعَ اَّلٍّ َْ لََعَ ال٧َْؿََْض َو ةءِ َو َٛ َٕ ٌَّ ٣َحَْف لََعَ ال
ِ َورَُقٮَِلِ ٦َة لََعَ ال٧ُْْعِكجَِْي ٨ْ٦ِ َقب٢ًٍِ وَ  ٮٌر رَِظ٥ًٌ إِذَا ٩ََىُعٮا َّلِلٍّ ُٛ ُ َد ِي٨َ إِذَا  ;8اَّللٍّ َْ لََعَ اَّلٍّ َو

ـَ  ِٓ َظ ٦ْ ًُ٪ُُ٭٥ْ دًَُِٛي ٨َ٦ِ اَلٍّ ْخ
َ
٫ًَْ٤ِ دََٮ٣ٍّٮْا َوأ َٔ ْْح٤ُُِس٥ْ 

َ
ِصُؽ ٦َة أ

َ
َْ أ دَٮَْك َِلَْع٤٧َُِ٭٥ْ ٤َُْٝخ 

َ
ٍّْ ٦َة خ ٩ًة خَ

ٮَن  ُٞ َ  >8َُيُِؽوا ٦َة ُح٪ِْٛ ِي٨َ ش ب٢ًُِ لََعَ اَّلٍّ َٓ إِج٧ٍَّة الكٍّ ْن يَُسٮ٩ُٮا ٦َ
َ
ٮا ثِأ ًُ ًَةُء َر ِ٪ ْٗ

َ
َٟ و٥ْ٬َُ أ ذ٩ُِٮ٩َ

ْ
ْكذَأ

٧َُ٤ْٕٮَن  َْ َح ُ لََعَ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ َذُ٭٥ْ  َٓ اَّللٍّ َج ََ ِٙ َو ِ َْ  =8اْْلََٮا٣ ُْٕذ٥ْ إَِِلْ٭٥ِْ ٢ُْٝ  ْٕذَِؾُروَن إَِِلُْس٥ْ إِذَا رََص َح
 ُ ٩َة اَّللٍّ

َ
َذِؾُروا ٨َْ٣ ٩ُْؤ٨َِ٦ ٣َُس٥ْ َْٝؽ َججٍّد ْٕ ُ َخ٤٧ََُس٥ْ َورَُقٮَُلُ ُث٥ٍّ دَُؿدَّوَن َت ْػَجةرُِك٥ْ وََقرَيَى اَّللٍّ

َ
 ٨ِْ٦ أ

٤٧َُْٕٮَن  ًُجَّجِبُُس٥ْ ث٧َِة ٠ُ٪ْذ٥ُْ َت َ٭ةَدةِ َذ ًَِْ٘ت َوالنٍّ ٤َجْذ٥ُْ  <8إَِِل ََعل٥ِِ ا٣ْ َٞ ِ ٣َُس٥ْ إِذَا اجْ ٮَن ثِةَّللٍّ ُٛ َقًَْع٤ِ
ؿِ  ْٔ َ

ٮا َخ٪ُْ٭٥ْ َٚأ ًُ ْٕؿِ اًء ث٧َِة ََك٩ُٮا يَْسِكجُٮَن إَِِلِْ٭٥ْ َِلُ ـَ َوا٥ْ٬ُ َصَ٭٪٥ٍُّ َص
ْ
ٮا َخ٪ُْ٭٥ْ إِجٍُّ٭٥ْ رِْصٌف َو٦َأ ًُ

 [.ٜ٘-ٜٔ]التوبة: ىجس?8
وقد تقدـ أف القتاؿ من الضرورات الٍب ال ٰببها الناس بطبعهم، ومعلـو أف كراىية 

 مشقة. الطبع الفعل ال تناُب تلقي التكليف بو برضا؛ ألف أكثر التكليف ال ٱبلو عن
وقد علم ا٤بؤمن ما ُب ا١بهاد من إحقاؽ ا٢بق، ودفع الباطل، ورفع الظلم، وحفظ 

  األمة، وإقامة العدؿ، وما فيو من الثواب العظيم ُب اآلخرة، والفوز برضواف اهلل
٧ببِّا لو ألجل  ا٤بؤمن و٧ببتو، وُب ا٤بقابل فإف تركو يفضي إٔب ضرر عظيم؛ فلذلك كاف

 ذلك.
ْن دَْسؿ٬َُٮا َمحْبًة حمس :يقوؿ اهلل 

َ
َِس أ َٔ ٤ًَُْس٥ُ ا٣َِْٞذةُل و٬ََُٮ ٠ُْؿهٌ ٣َُس٥ْ َو َٔ ٠ُذَِت 

٧َُ٤ْٕٮنَ  َْ تَ جْذ٥ُْ 
َ
٥َُ٤ْٕ َوخ ُ َح ْن َُتِجَّٮا َمحْبًة و٬ََُٮ َْشٌّ ٣َُس٥ْ َواَّللٍّ

َ
َِس أ َٔ  ىجسو٬ََُٮ َػرْيٌ ٣َُس٥ْ َو

 [.ٕٙٔ]البقرة:
                                                

 (.ٜٖٖ/ٚ( تفسّب ابن كثّب )ٔ)
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لكفار، وىو كره لكم، ولعلَّكم تكرىوف وا٤بعُب: "فرض عليكم أيها ا٤بسلموف قتاؿ ا
شيًئا وىو خّب لكم، ولعلكم ٙببوف شيًئا وىو شّر لكم، إذ ىم يكرىوف القتاؿ. وفيو: 
الفتح والغنيمة والشهادة والقوة. وٰببوف القعود، وفيو: الذؿ واالستعباد، واهلل يعلم ما ىو 

ؿ. فإنّو يعلم أنو خّب لكم خّب لكم ٩با ىو شر لكم. فبل تكرىوا ما فرض عليكم من القتا
ُب عاجلكم، وال ٙببوا القعود، فإنّو شر لكم، فإّف الدنيا بنيت على التدافع، وأنتم ال 

 . (ٔ)"تعلموف ما يعلمو اهلل 
يعِب بذلك جل ثناؤه: وال تكرىوا القتاَؿ، فإنكم لعلكم أف " :قاؿ أبو جعفر 

 لكم أف ٙببوه وىو شر لكم.تكرىوه وىو خٌّب لكم، وال ٙببوا ترَؾ ا١بهاد، فلع
٧َُ٤ْٕٮنَ حمس َْ َت جْذ٥ُْ 

َ
٥َُ٤ْٕ َوخ ُ َح يعِب بذلك جل ثناؤه: واهلل يعلم ما ىو خٌّب لكم،  ىجسَواَّللٍّ

٩با ىو شر لكم، فبل تكرىوا ما كتبُت عليكم من جهاد عدوكم، وقتاؿ من أمرتكم بقتالو، 
كم، وترككم قتا٥بم شر لكم، فإ٘ب أعلم أفَّ قتالكم إياىم، ىو خٌّب لكم ُب عاجلكم ومعاد 

وأنتم ال تعلموف من ذلك ما أعلم، ٰبضُّهم جل ذكره بذلك على جهاد أعدائو، ويرغّْبهم 
 .(ٕ)ُب قتاؿ من كفر بو"

و"ترؾ ا١بهاد وإف كاف يفيد ُب ا٢باؿ صوف النفس عن خطر القتل وصوف ا٤باؿ عن 
ط الكفار واستيبلؤىم على اإلنفاؽ، ولكن فيو أنواع من ا٤بفاسد وا٤بضار، أدناىا: تسل

ديار ا٤بسلمْب، ورٗبا يؤدي إٔب أف استباحوا بيضة اإلسبلـ، واستناخوا ٕبرٲبهم، 
 واستأصلوىم عن آخرىم.

وأما منافع ا١بهاد فمنها: الظفر بالغنائم، ومنها: الفرح العظيم باالستيبلء على 
 العدو. 

                                                

 (.ٕٚٔتفسّب آيات األحكاـ، ٧بمد علي السايس )ص: (ٔ)
 (.ٜٜٕ -ٜٕٛ/ ٗ)تفسّب الطربي ( ٕ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

318 

 

، وترغيب الناس ُب اإلسبلـ، وأما ما يتعلق بالدين فالثبات عليو، والثواب ُب اآلخرة
وتوطْب النفس للفراؽ عن دار الببلء، واالنقطاع عن عآب  ،وإعبلء كلمة اهلل 

 .(ٔ)ا٢بس"
عن ذلك ُب  ا٥ببلؾ، كما أخرب اهلل  عند تعينو من أسباب إف ترؾ ا١بهادو 
يِْؽيُس٥ْ إَِِل اَلٍّ حمسقولو: 

َ
ٮا ثِد ُٞ َْ د٤ُْ ِ َو ٮا ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ ُٞ ِْٛ٩

َ
َ ُُيِتَّ َوخ ْظِكُ٪ٮا إِنٍّ اَّللٍّ

َ
ْ٭١َُ٤حِ َوأ

واإلخبلد إٔب الراحة،  قيل: إف اآلية نزلت ُب ترؾ ا١بهاد، [.ٜ٘ٔ]البقرة: ىجسال٧ُْْعِكجِْيَ 
ُب ا٢بديث: عن أسلم أيب عمراف التُِّجييبّْ، ، كما جاء (ٕ)وإصبلح األمواؿ، قالو أبو أيوب

، فأخرجوا إلينا صَ  ، فخرج إليهم من ا٤بسلمْب قاؿ: كنا ٗبدينة الرـو فِّا عظيًما من الرـو
مثلهم أو أكثر، وعلى أىل مصر عقبة بن عامر، وعلى ا١بماعة َفَضاَلُة بن عبيد، فهمل 
رجل من ا٤بسلمْب على َصفّْ الرـو حٌب دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبهاف اهلل 

ا أيها الناس: إنكم فقاؿ: ي يلقي بيديو إٔب التهلكة. فقاـ أبو أيوب األنصاري 
لتؤولوف ىذه اآلية ىذا التأويل، وإ٭با أنزلت ىذه اآلية فينا معشر األنصار ٤با َأَعزَّ اهلل 

إف أموالنا قد  :اإلسبلـ وَكثُػَر ناصروه، فقاؿ بعضنا لبعض ِسرِّا دوف رسوؿ اهلل 
ا، فأصلهنا ما قد َأَعزَّ اإلسبلـ وَكثُػَر ناصروه، فلو أقمنا ُب أموالن ضاعت، وإف اهلل 

ٮا ِِف َقب٢ًِِ حمسيَػُردُّ علينا ما قلنا:  على نبيو  ضاع منها. فأنزؿ اهلل  ُٞ ِْٛ٩
َ
َوخ

يِْؽيُس٥ْ إَِِل اَلٍّْ٭١َُ٤حِ 
َ
ٮا ثِد ُٞ َْ د٤ُْ ِ َو فكانت التهلكة: اإلقامة على األمواؿ  [،ٜ٘ٔ]البقرة: ىجساَّللٍّ

                                                

 (.ٖ٘ٛ/ٙ(، مفاتيح الغيب )ٜٗ٘/ ٔغرائب القرآف ورغائب الفرقاف )( ٔ)
(، ٜٕٔ/ٔ(، ٕبر العلـو )ٖٖٓ/ٔ(، تفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب )ٜٓ٘/ٖانظر: تفسّب الطربي ) (ٕ)

ط ُب (، البهر احمليٕٛ٘/ٔ(، تفسّب ابن كثّب )ٜ٘ٔ/ٔ(، تفسّب السمعا٘ب )ٕٜ/ٕالكشف والبياف )
 (.ٚٛ/ٔ(، أحكاـ القرآف، للكيا ا٥براسي )ٕٖٚ/ٔ(، أحكاـ القرآف، للجصاص )ٕٔ٘/ٕالتفسّب )
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حٌب دفن بأرض   سبيل اهللوإصبلحها، وتركنا الغزو. فما زاؿ أبو أيوب، شاخًصا ُب 
 .(ٔ)الرـو

يِْؽيُس٥ْ إَِِل حمس :"وقد فهم من قولو  :قاؿ ابن القيم 
َ
ٮا ثِد ُٞ َْ د٤ُْ َو

 انغماس الرجل ُب العدو حٌب بْب لو أبو أيوب األنصاري  [:ٜ٘ٔ]البقرة: ىجساَلٍّْ٭١َُ٤حِ 
تغاء مرضات اهلل أف ىذا ليس من اإللقاء بيده إٔب التهلكة، بل ىو من بيع الرجل نفسو اب

،  واإلقباؿ على الدنيا وعمارهتا" ترؾ ا١بهادوأف اإللقاء بيده إٔب التهلكة ىو(ٕ) . 
ومن أسباب ا٥ببلؾ: طاعة الذين كفروا فيما يدعوف إليو من ترؾ ا١بهاد، وما 

ِي٨َ حمس :يروجوف لو من ا٤بناىج الٍب ٙبمل الناس على الكفر والشرؾ. قاؿ اهلل  َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
 يَة خ

٤ُِجٮا َػةِِسِي٨َ  َٞ ةثُِس٥ْ َذَذ٪ْ َٞ ْخ
َ
ُؿوا يَُؿدَّوُك٥ْ لََعَ أ َٛ ِي٨َ َز ٮا اَّلٍّ ُٕ ً ُِ  [.ٜٗٔ]آؿ عمراف: ىجسآ٦َُ٪ٮا إِْن دُ

ةثُِس٥ْ حمسقيل: معناه: إف تطيعوىم فيما يأمرونكم بو من ترؾ ا١بهاد  َٞ ْخ
َ
 ىجسيَُؿدَّوُك٥ْ لََعَ أ

بعد اإلٲباف بو؛ ألف قبوؿ  باهلل  يعِب: يرجعوكم إٔب أمركم األوؿ، وىو الكفر والشرؾ
٤ُِجٮا َػةِِسِي٨َ حمسقو٥بم ُب الدعوة إٔب الكفر كفر.  َٞ ، يعِب: مغبونْب ُب الدنيا واآلخرة. ىجسَذَذ٪ْ

أما خسار الدنيا فهو طاعة الكفار والتذلل لؤلعداء، وأما خسار اآلخرة فهو دخوؿ النار، 
 . (ٖ)وحرماف دار القرار

  على أحد من خلقو: هاد ال ينقو أجبًل قدره اهلل مبيًنا أف ا١ب وقاؿ اهلل 
ُ حمس ةِصِِٕ٭٥ْ َوِِلَبْذَِِلَ اَّللٍّ ٌَ ذ٢ُْ إَِِل َم َٞ ٤ًَِْ٭٥ُ ا٣ْ َٔ ِي٨َ ٠ُذَِت  َز اَّلٍّ ًُٮدُِس٥ْ ٣َََبَ ٦َة ِِف ٢ُْٝ لَْٮ ٠ُ٪ُْذ٥ْ ِِف ُب

٥ًٌِ٤ ثَِؾاِت ا َٔ  ُ َه ٦َة ِِف ٤ُُٝٮبُِس٥ْ َواَّللٍّ ُؽورِ ُوُؽورُِك٥ْ َوِِل٧َُّعِ فشتاف [. ٗ٘ٔ]آؿ عمراف: ىجسلىَّ

                                                

[، واللفظ لو، وقاؿ: "حسن ٕٜٕٚ[، والَبمذي ]ٕٕٔ٘[، وأبو داود ]ٓٓٙأخرجو الطيالسي ُب )مسنده( ] (ٔ)
ا٢باكم [، و ٔٔٚٗ[، وابن حباف ]ٕٜٙٓٔصهيح غريب"، وأخرجو أيًضا: النسائي ُب )الكربى( ]

 [، وقاؿ: "صهيح على شرط الشيخْب" ووافقو الذىيب.ٖٕٗٗ]
 (.ٕٙٙ/ٔإعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ) (ٕ)

 (.ٖٚٓ-ٖٙٓ/ٔلباب التأويل ُب معا٘ب التنزيل، للخازف ) (ٖ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

311 

 

لو  بْب من ٲبوت ُب سبيل اهلل عزيزًا، فيناؿ شرؼ الشهادة، وينقلب إٔب ما أعده اهلل 
ُب اآلخرة من النعيم الدائم ُب دار ا٣بلد والكرامة، وبْب من ٲبوت خانًعا ذليبًل قد باع دينو 

 ن العذاب الدائم.لو ُب اآلخرة م وشرفو وعرضو، وينقلب إٔب ما أعده اهلل 
عن ا٤بثبطْب الذين ال يستطيعوف أف يدفعوا عن أنفسهم قدر اهلل  وقاؿ اهلل 
 :ٮ٩َة ٦َة ُٝذ٤ُِٮا ٢ُْٝ َٚةْدرَُءوا حمس إذا حضرىم ا٤بوت ُٔ ة ََ ُؽوا لَْٮ أَ َٕ ِْػَٮا٩ِِ٭٥ْ َوَر ِِ ِي٨َ َٝةلُٮا  اَّلٍّ

ِكُس٥ُ ال٧َْٮَْت إِْن ٠ُ٪ْذ٥ُْ َوةدِرِْيَ  ُٛ جْ
َ
أي: إف كنتم صادقْب أنكم  ،[ٛٙٔآؿ عمراف: ]  ىجسَخ٨ْ خ

تقدروف على دفع القتل عمن كتب عليو فادفعوا عن أنفسكم ا٤بوت وأسبابو، فإنو أحرى 
بكم، فكما أف ا٢بذر ال يغِب من القدر كذلك فإف الفرار من ا١بهاد و٘بنبو ال يقرب أجبًل 

، والرزؽ ا٤بقسـو مقدر مقنن،   ال يزاد فيو، وال ينقو منو.وال يباعده، بل األجل احملتـو

ََِْٕٛي ٨َِ٦ حمس :و٫بوه قوؿ اهلل  ٌْ ِ َوال٧ُْْكَذ ةد٤ُِٮَن ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ َٞ َْ ُت َو٦َة ٣َُس٥ْ 
٤٬َُْ٭ة

َ
ةل٥ِِ أ ٍّْ ْؿيَحِ ا٣ َٞ ْػؿِْصَ٪ة ٨ِْ٦ ٬َِؾهِ ا٣ْ

َ
ٮلُٮَن َربٍَّ٪ة أ ُٞ ِي٨َ َح اِن اَّلٍّ ٢َْٕ  الؿَِّصةِل َوا٣جَِّكةءِ َوالْٮَِْلَ نَلَة  َواْص
َٟ ٩َِىرًيا  ْ٩ ٢ْ نَلَة ٨ِْ٦ ََلُ َٕ َٟ َوِِلًّة َواْص ْ٩ ِي٨َ  ?٨ْ٦ِ6 ََلُ ِ َواَّلٍّ ةد٤ُِٮَن ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ َٞ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ُح اَّلٍّ

ًِٕ ًَ ةِن ََكَن  َُ ًْ ةِن إِنٍّ ٠ًََْؽ النٍّ َُ ًْ ْوِِلَةَء النٍّ
َ
ةد٤ُِٮا أ َٞ ُٗٮِت َذ ة ٍُّ ةد٤ُِٮَن ِِف َقب٢ًِِ ا٣ َٞ ُؿوا ُح َٛ ة َز ًٛ

6@  ًَْ٤ َٔ ة ٠ُذَِت  ََكةَ ٧َ٤ٍَّٚ ٍـّ ةَ َوآدُٮا ال َٓ ر٧ًُِٮا الىٍّ
َ
يِْؽيَُس٥ْ َوأ

َ
ٮا خ َّٛ ِي٨َ ر٢ًَِ لَُ٭٥ْ ٠ُ ل٥َْ دََؿ إَِِل اَّلٍّ

َ
٭٥ُِ خ

ًًَح َوَٝةلُٮا َربٍَّ٪ة ل٥َِ  َمؽٍّ َػْن
َ
ْو أ

َ
ِ أ ًَحِ اَّللٍّ ٌٜ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َُيَْنْٮَن انلٍّةَس ٠ََؼْن ٤ًََْ٪ة  ا٣َِْٞذةُل إَِذا َٚؿِي َٔ ٠ََذجَْخ 

 َْ ِػَؿةُ َػرْيٌ ل٨ِ٧َِ اتٍَّق َو ٌْ جًَْة ٢ًٌِ٤َٝ َوا َص٢ٍ َٝؿِيٍت ٢ُْٝ ٦ََذةُع اَلَّ
َ
ْؿتََ٪ة إَِِل أ ػٍّ

َ
َْ أ ٧َُ٤ٮَن  ا٣َِْٞذةَل لَْٮ ْْ ُت

 ًٓ ًٍَّؽةٍ  6Aَٚذًِ ْحَ٪٧َة دَُسٮ٩ُٮا يُْؽرِْكُس٥ُ ال٧َْٮُْت َولَْٮ ٠ُ٪ُْذ٥ْ ِِف ثُُؿوٍج ُمَن
َ
 [.ٛٚ-٘ٚلنساء:]ا ىجسخ

ِ حمس :فقولو  ةد٤ُِٮَن ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ َٞ َْ ُت يعاتبهم على ترؾ ا١بهاد  ىجسَو٦َة ٣َُس٥ْ 
وٰبرضهم عليو. وفيو دليل على أف ا١بهاد واجب، وا٤بعُب: ال عذر لكم ُب ترؾ ا١بهاد 

 .(ٔ)وقد بلغ حاؿ ا٤بستضعفْب ما بلغ من الضعف واألذى
                                                

(، لباب التأويل ٖٔٙ/ٕ(، تفسّب القرطيب )ٖٙٚ/ٔ(، تفسّب اإلٯبي )ٖٙٙ/ٔانظر: معآب التنزيل ) (ٔ)
(ٔ/ٖٜٜ.) 
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ٍّْ حمسُب سبيلو: ٧برًضا على ا١بهاد  وقاؿ اهلل 
ِ ُٙ إ َْ دَُس٤ٍّ  ِ ةد٢ِْ ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ َٞ َذ

َمؽَّ 
َ
ًقة َوأ

ْ
َمؽَّ ثَأ

َ
ُ أ ُؿوا َواَّللٍّ َٛ ِي٨َ َز َس اَّلٍّ

ْ
ٍّٙ ثَأ ْن يَُس

َ
ُ أ َِس اَّللٍّ َٔ َٟ وََظّؿِِض ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي  َك ْٛ َج

 ًٓ  [.ٗٛ]النساء: ىجسَت٪١ًِْ
بْ حمس :وقاؿ اهلل 

َ
ْزَواُصُس٥ْ ٢ُْٝ إِْن ََكَن آثَةؤُُز٥ْ َوخ

َ
َ٪ةؤُُز٥ْ ِإَوْػَٮا٩ُُس٥ْ َوأ

َظتٍّ إَِِلُْس٥ْ 
َ
ْٮَجَ٭ة أ ًَ ْمَٮاٌل اْرََتَْذُذ٧ُٮ٬َة َوَِتَةَرةٌ ََتَْنْٮَن ٠ََكةَد٬َة َوَمَكةِز٨ُ دَْؿ

َ
ِنرَيدُُس٥ْ َوأ َٔ َو

 ِ ُ ث ِِتَ اَّللٍّ
ْ
بٍُّىٮا َظِتٍّ يَأ ِ َورَُقٮَِلِ وَِصَ٭ةٍد ِِف َقب٫ِ٤ًِِ َذََتَ ٮَْم ٨َ٦ِ اَّللٍّ َٞ َْ َحْ٭ِؽي ا٣ْ  ُ ِ َواَّللٍّ ْمؿِه

َ
أ

ةِقِْٞيَ  َٛ  [.ٕٗ:]التوبة ىجسا٣ْ
َظتٍّ إَِِلُْس٥ْ ٨َِ٦ اَّللِ َورَُقٮَِلِ حمسإذا كانت  :فقولو ُب ىذه األشياء

َ
يدؿ على أف  ىجسأ

٧ببة ىذه األشياء ُب األصل ال حرج فيها، فاإلنساف ٰبب والده، وٰبب ولده، وٰبب 
الو، وٰبب ٘بارتو، وٰبب مسكنو. فأصل احملبة ٥بذه األشياء أخاه، وٰبب قبيلتو، وٰبب م

مباح؛ ألهنا من احملبة الطبيعية، لكن إ٭با يأٌب اللـو إذا قدَّـ ٧ببة ىذه األشياء على ٧ببة اهلل 
  فأخَّرتو ىذه األشياء عن طاعة اهلل  ورسولو،  وعن ا١بهاد ُب

 .سبيل اهلل 
ِ حمس  :وقاؿ اهلل  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
ِ يَة خ ي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٦َة ٣َُس٥ْ إَِذا ر٢ًَِ ٣َُس٥ُ ا٩ُِْٛؿوا ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ

 ٌْ ًَة ِِف ا جْ ِ اَلَّ ًَةة ِ َذ٧َة ٦ََذةُع اْْلَ ِػَؿة ٌْ جًَْة ٨َ٦ِ ا ِ اَلَّ ًُذ٥ْ ثِةْْلًََةة ًِ َر
َ
رِْض أ

َ َْ ٍّْ ازٍّة٤َُْٝذ٥ْ إَِِل ا
ِ ِ إ ِػَؿة

ثُْس٥ْ  ٢ًٌِ٤َٝ38  ّؾِ َٕ ٍّْ َت٪ُِْٛؿوا ُح
ِ ُ لََعَ إ وهُ َمحْبًة َواَّللٍّ َْ دَُُضَّ ُك٥ْ َو ِِل٧ًة َوشَْكتَجِْؽْل َٝٮ٦ًْة َدرْيَ

َ
َؾاثًة أ َٔ

ٍء َِٝؽيٌؿ  ِ ََشْ
 [.ٜٖ-ٖٛ]التوبة: ىجس39ُُكّ

رِْض حمس :فقولو 
َ َْ تثاقلتم وتباطأًب إٔب قاؿ ا٤بفسروف: معناه:  ىجسازٍّة٤َُْٝذ٥ْ إَِِل ا

وبيخ على ترؾ ا١بهاد، وعتاب ُب التقاعد ، وىذا تاألرض، أي: لزمتم أرضكم ومساكنكم
وأصلو: تثاقلتم، أدغمت التاء ُب الثاء لقرّٔا منها، واحتاجت إٔب  عن ا٤ببادرة إٔب ا٣بروج.

 .(ٔ)ألف الوصل لتصل إٔب النطق بالساكن
                                                

 (.ٓٔ٘/ٕ(، أحكاـ القرآف، للقاضي أيب بكر بن العريب )ٓٗٔ/ٛانظر: تفسّب القرطيب ) (ٔ)
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ُك٥ْ وَ حمس :وقولو  ِِل٧ًة َوشَْكتَجِْؽْل َٝٮ٦ًْة َدرْيَ
َ
َؾاثًة أ َٔ ثُْس٥ْ  ّؾِ َٕ ٍّْ تَ٪ُِْٛؿوا ُح

ِ وهُ إ َْ دَُُضَّ

شيًئا بتوليكم عن ا١بهاد وٚباذلكم وتثاقلكم عنو.  أي: وال تضروا اهلل  ،ىجسَمحْبًة
ٍء َِٝؽيؿٌ حمس ِ ََشْ

ُ لََعَ ُُكّ  ، أي: قادر على االنتصار من األعداء بدونكم.ىجسَواَّللٍّ
عن قوؿ اهلل  عن ٪بدة بن نفيع، قاؿ: سألت ابن عباس  :وقد أخرج ا٢باكم

 :َت٪ْ حمس ٍّْ
ِ ِِل٧ًةإ

َ
َؾاثًة أ َٔ ثُْس٥ْ  ّؾِ َٕ حيِّا من  قاؿ: استنفر رسوؿ اهلل  ىجسُِٛؿوا ُح

 . (ٔ)أحياء العرب، فتثاقلوا، فأمسك عنهم ا٤بطر، وكاف عذأّم
ِ حمس :وقاؿ اهلل  ِكُس٥ْ ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ ُٛ جْ

َ
ْمَٮا٣ُِس٥ْ َوخ

َ
ًْ وََصة٬ُِؽوا ثِأ ة َٞ ِ ةًٚة َوز َٛ ا٩ُِْٛؿوا ِػ

٧َُ٤ْٕٮَن َذ٣ُِس٥ْ َػرْيٌ ٣َ  ُٕٮَك َو٣َِس٨ْ  ;3ُس٥ْ إِْن ٠ُ٪ُْذ٥ْ َت َج تٍّ َْ ًؿا َٝةِوًؽا  َٛ ة َٝؿِيًجة وََق ًً َؿ َٔ لَْٮ ََكَن 
 ُ َكُ٭٥ْ َواَّللٍّ ُٛ جْ

َ
َُٕس٥ْ ُحْ٭١ُِ٤ٮَن خ َ٪ة َْلَؿَْصَ٪ة ٦َ ْٕ َُ ِ لَٮِ اْقذَ ٮَن ثِةَّللٍّ ُٛ ُح وََقًَْع٤ِ ٍّٞ ٤ًَِْ٭٥ُ النَّ َٔ َؽْت  ُٕ  َب

٥َُ٤ْٕ إِجٍُّ٭٥ْ ٣َ  ٥ََ٤ْٕ  >3ََكذِثُٮَن َح ِي٨َ َوَؽُٝٮا َوَت َٟ اَّلٍّ َ َ ل ذ٩َِْخ لَُ٭٥ْ َظِتٍّ يَتََجْيٍّ
َ
َٟ ل٥َِ أ ُ َخ٪ْ ة اَّللٍّ َٛ َخ

ِكِ٭٥ْ  =3ا٣ََْكذِبَِْي  ُٛ جْ
َ
ْمَٮالِِ٭٥ْ َوخ

َ
ْن ُُيَة٬ُِؽوا ثِأ

َ
ِػؿِ أ ٌْ ِ َواِْلَٮِْم ا ِي٨َ يُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثِةَّللٍّ َٟ اَّلٍّ ذ٩ُِ

ْ
َْ شَْكَذأ

 ُ ٥ًٌِ٤ ثِةل٧ُْذٍَِّْٞي  َواَّللٍّ ِػؿِ َواْردَةثَْخ ٤ُُٝٮبُُ٭٥ْ  <3َٔ ٌْ ِ َواِْلَٮِْم ا َْ يُْؤ٦ِ٪ُٮَن ثِةَّللٍّ ِي٨َ  َٟ اَّلٍّ ُ ذ٩ِ
ْ
إِج٧ٍَّة شَْكذَأ

ُدوَن  ِ  ?3َذُ٭٥ْ ِِف َريْجِِ٭٥ْ َحََتَدٍّ ُ ا٩ْج ةً َو٣َِس٨ْ ٠َؿِهَ اَّللٍّ ؽٍّ ُٔ وا ََلُ  ؽَّ َٔ َ ََ َراُدوا اْْلُُؿوَج 
َ
ةَثُ٭٥ْ َولَْٮ أ َٕ

ِِٔؽي٨َ  ة َٞ َٓ ا٣ْ ُؽوا ٦َ ُٕ ُ٭٥ْ َور٢ًَِ اْر َُ ُٕٮا  @3َذَسجٍّ ًَ ْو
َ ََ ًْ َو ٍّْ َػَجة

ِ لَْٮ َػؿَُصٮا ذًُِس٥ْ ٦َة َزاُدوُك٥ْ إ
ةل٧َِِْي  ٍّْ ٥ًٌِ٤ ثِة٣ َٔ  ُ ٮَن لَُ٭٥ْ َواَّللٍّ ُٔ ة ُ٘ٮ٩َُس٥ُ ا٣ِْٛذَْ٪َح َوذًُِس٥ْ َق٧ٍّ ٣َُس٥ْ َحجْ َٓ ُٮا  3Aِػ َ٘ ِؽ ابْذَ َٞ َ٣

ِ و٥ْ٬َُ ََكر٬ُِٮَن ا ْمُؿ اَّللٍّ
َ
َ٭َؿ أ َّ َّٜ َو ُمٮَر َظِتٍّ َصةءَ اْْلَ

ُ َْ َٟ ا َ َو٦ِ٪ُْ٭٥ْ ٨ْ٦َ  ٣3Bِْٛذَْ٪َح ٨ْ٦ِ َرج٢ُْ َو٤ٍَُّٝجٮا ل
ٌح ثِة٣ََْكِٚؿِي٨َ  َُ ٥َ ل٧َُِعً ٮا ِإَونٍّ َصَ٭٪ٍّ ُُ َٞ َْ ِِف ا٣ِْٛذْ٪َحِ َق ذِِّنِ خَ ْٛ َْ َت ٮُل ااَْؾْن ِِل َو ُٞ  ىجس3Cَح

 [.ٜٗ-ٔٗوبة:]الت
ٮَن حمسمبيًنا أف ترؾ ا١بهاد من غّب عذر من صفات ا٤بنافقْب:  وقاؿ اهلل  ُٞ ال٧َُْ٪ةِٚ

يِْؽَحُ٭٥ْ 
َ
ٮَن خ ٌُ جِ ْٞ ُْٕؿوِف َويَ ٨ِ ال٧َْ َٔ ُمُؿوَن ثِةل٧ُْ٪١َْؿِ َويَ٪َْ٭ْٮَن 

ْ
ٍْٕي يَأ ُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ بَ ٌُ ْٕ ةُت َب َٞ َوال٧َُْ٪ةِٚ

ًَُ٭٥ْ  َ َٚجَِك  [.ٚٙ]التوبة: ىجسنَُكٮا اَّللٍّ
                                                

 [، وقاؿ: "صهيح اإلسناد وٓب ٱبرجاه" ووافقو الذىيب.ٕٗٓ٘ا٢باكم ] أخرجو( ٔ)
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 . (ٔ)قيل: إف قبض أيديهم عبارة عن ترؾ ا١بهاد، وفيما ٯبب عليهم من حق
 "فيو أربعة أقاويل:  :قاؿ اإلماـ ا٤باوردي 

  . قالو ا٢بسن و٦باىد ،: يقبضوهنا عن اإلنفاؽ ُب سبيل اهلل أحدىا
  . : يقبضوهنا عن كل خّب، قالو قتادةوالثاني

 قالو بعض ا٤بتأخرين.  ،يب : يقبضوهنا عن ا١بهاد مع النوالثالث
 .(ٕ)": يقبضوف أيديهم عن رفعها ُب الدعاء إٔب اهلل والرابع

"قيل عن كل خّب واجب من زكاة وصدقة وإنفاؽ ُب  :قاؿ اإلماـ الرازي 
وىذا أقرب؛ ألنو تعأب ال يذمهم إال بَبؾ الواجب، ويدخل فيو: ترؾ  ،سبيل اهلل 

ا٤بعطي ٲبد  لى ٚبلفهم عن ا١بهاد، واألصل ُب ىذا أفاإلنفاؽ ُب ا١بهاد، ونبو بذلك ع
 قد قبض يده. :فقيل ٤بن منع وٖبل ،يده ويبسطها بالعطاء

با٤بسارعة إٔب ا١بهاد فإنو يتخلف  ورسولو  وا٤بنافق إذا أمره اهلل 
 .(ٖ)، وا٤بؤمنوف بالضد منهم"بذلك ويثبط غّبه، كما وصفو اهلل  بنفسو،

٩ْ حمس :ويقوؿ 
ُ
ولُٮ ِإَوَذا خ

ُ
َٟ أ َ ذ٩َ

ْ
َٓ رَُقٮَِلِ اْقَذأ ِ وََصة٬ُِؽوا ٦َ ْن آ٦ُِ٪ٮا ثِةَّللٍّ

َ
ـ٣َِْخ ُقٮَرةٌ أ

ِِٔؽي٨َ  ة َٞ َٓ ا٣ْ ْٮِل ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َوَٝةلُٮا َذْر٩َة ٩َُس٨ْ ٦َ ٍُّ َٓ لََعَ  86ا٣ جِ َُ ِٙ َو ِ َٓ اْْلََٮا٣ ْن يَُسٮ٩ُٮا ٦َ
َ
ٮا ثِأ ًُ َر

ُ٭ٮَن  َٞ ْٛ َْ َح ِكِ٭٥ْ ٣َِس٨ِ ال ٤ُٝ87ُٮبِِ٭٥ْ َذُ٭٥ْ  ُٛ جْ
َ
ْمَٮالِِ٭٥ْ َوخ

َ
٫ُ َصة٬َُؽوا ثِأ َٕ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٦َ ؿٍُّقٮُل َواَّلٍّ

٤ُِعٮَن  ْٛ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ ِ و٣َه
ُ
َٟ لَُ٭٥ُ اْْلَرْيَاُت َوأ ِ و٣َه

ُ
جَْ٭ةُر  88َوأ

َ َْ ُ لَُ٭٥ْ َص٪ٍّةٍت ََتْؿِي ٨ِْ٦ ََتْذَِ٭ة ا ؽٍّ اَّللٍّ َٔ َ
أ

 ُ٥ً ِْ َٕ ْٮُز ا٣ْ َٛ َٟ ا٣ْ ِ ِي٨َ  89 َػةَِلِي٨َ ذًَِ٭ة َذل َؽ اَّلٍّ َٕ َؿاِب ِِلُْؤذََن لَُ٭٥ْ َوَر ْٔ َ َْ ُروَن ٨َ٦ِ ا ّؾِ َٕ وََصةءَ ال٧ُْ
ِِل٥ٌ 

َ
َؾاٌب أ َٔ ُؿوا ٦ِ٪ُْ٭٥ْ  َٛ ِي٨َ َز َ َورَُقٮََلُ َقًُِىًُت اَّلٍّ َْ لََعَ  :٠َ8َؾثُٮا اَّللٍّ ةءِ َو َٛ َٕ ٌَّ ٣َحَْف لََعَ ال

                                                

 (.ٜٜٔ/ٛتفسّب القرطيب ) (ٔ)
هر احمليط ُب التفسّب (، البٕٙٚ/ٕ(، وانظر: زاد ا٤بسّب )ٜٖٚ/ٕتفسّب ا٤باوردي  )النكت والعيوف( ) (ٕ)

 (.ٕٖ٘/ٕ(، تفسّب السمعا٘ب )٘٘ٗ/٘)
 (.ٔٓٔ/ٙٔ(، )ٜٚ/ٙٔمفاتيح الغيب ) (ٖ)
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َْ َُيُِؽوَن ٦َ  ِي٨َ  َْ لََعَ اَّلٍّ ِ َورَُقٮَِلِ ٦َة لََعَ ال٧ُْْعِكجَِْي ال٧َْؿََْض َو ٮَن َظَؿٌج إِذَا ٩ََىُعٮا َّلِلٍّ ُٞ ة ُح٪ِْٛ
ٮٌر رَِظ٥ًٌ  ُٛ ُ َد ِصُؽ ٦َة  ;٨ْ٦ِ8 َقب٢ًٍِ َواَّللٍّ

َ
َْ أ دَٮَْك َِلَْع٤٧َُِ٭٥ْ ٤َُْٝخ 

َ
ِي٨َ إَِذا ٦َة خ َْ لََعَ اَّلٍّ َو

ًُُ٪ُ٭٥ْ دًَُِٛي  ْخ
َ
٫ًَْ٤ِ دََٮ٣ٍّْٮا َوأ َٔ ْْح٤ُُِس٥ْ 

َ
ٮَن  أ ُٞ ٍّْ َُيُِؽوا ٦َة ُح٪ِْٛ ٩ًة خَ ـَ ِٓ َظ ٦ْ ب٢ًُِ  >٨َ٦ِ8 اَلٍّ إِج٧ٍَّة الكٍّ

 ِ ُ لََعَ ٤ُُٝٮب َٓ اَّللٍّ َج ََ ِٙ َو ِ َٓ اْْلََٮا٣ ْن يَُسٮ٩ُٮا ٦َ
َ
ٮا ثِأ ًُ ًَةءُ َر ِ ٪ْٗ

َ
َٟ و٥ْ٬َُ أ ذ٩ُِٮ٩َ

ْ
ِي٨َ شَْكَذأ ِ٭٥ْ لََعَ اَّلٍّ

٧َُ٤ْٕٮَن  َْ َح َذِؾُروَن إَِِلْ  =8َذُ٭٥ْ  ْٕ ْٕذَِؾُروا ٨َْ٣ ٩ُْؤ٨َِ٦ ٣َُس٥ْ َْٝؽ َح َْ َت ْٕذ٥ُْ إَِِلِْ٭٥ْ ٢ُْٝ  ُس٥ْ إَِذا رََص
ًَِْ٘ت َوالنٍّ  ُ َخ٤٧ََُس٥ْ َورَُقٮَُلُ ُث٥ٍّ دَُؿدَّوَن إَِِل ََعل٥ِِ ا٣ْ ْػجَةرُِك٥ْ وََقرَيَى اَّللٍّ

َ
ُ ٨ْ٦ِ أ ٩َة اَّللٍّ

َ
د َ٭ةَدةِ َججٍّ

٤٧َُْٕٮ ًُجَّجِبُُس٥ْ ث٧َِة ٠ُ٪ْذ٥ُْ تَ ٮا َخ٪ُْ٭٥ْ  <8َن َذ ًُ ْٕؿِ ٤َجُْذ٥ْ إَِِلِْ٭٥ْ َِلُ َٞ ِ ٣َُس٥ْ إَِذا اجْ ٮَن ثِةَّللٍّ ُٛ َقًَْع٤ِ
اًء ث٧َِة ََك٩ُٮا يَْسِكجُٮَن  ـَ ٥ُ َص َوا٥ْ٬ُ َصَ٭٪ٍّ

ْ
ٮا َخ٪ُْ٭٥ْ إِجٍُّ٭٥ْ رِْصٌف َو٦َأ ًُ ؿِ ْٔ َ

 [.ٜ٘-ٙٛ]التوبة: ىجس?8َٚأ
٢ِ٬ْ ال٧َِْؽي٪َحِ َو٦َ حمس :وقاؿ اهلل 

َ
َِ ٮا َخ٨ْ ٦َة ََكَن  ُٛ ْن َحذََؼ٤ٍّ

َ
َؿاِب أ ْٔ َ َْ ٨ْ َظْٮلَُ٭٥ْ ٨َ٦ِ ا

 َْ َْ ٩ََىٌت َو  َو
ٌ
٧َأ َّ َْ يُِىًجُُ٭٥ْ  جٍُّ٭٥ْ 

َ
َٟ ثِد ِ ِك٫ِ َذل ْٛ ِكِ٭٥ْ َخ٨ْ َج ُٛ جْ

َ
َْ يَؿَْدُجٮا ثِد ِ َو رَُقٮِل اَّللٍّ

ةرَ  ٍّٛ ُِ ا١ُْ٣ بًة يًَِ٘ َِ بُٮَن َمْٮ َُ َْ َح ِ َو ٍّْ ٠ُذَِت  َُم٧ََْىٌح ِِف َقب٢ًِِ اَّللٍّ
ِ ًٓ إ ُؽّوٍ جًَْ َٔ َْ َحَ٪ةلُٮَن ٨ْ٦ِ  َو

ْصَؿ ال٧ُْْعِكجَِْي 
َ
ُٓ أ ً ٌِ َْ يُ  َ َْ ٠َجرِيَةً  120لَُ٭٥ْ ث٫ِِ َخ٢ٌ٧َ َوة٣ٌِط إِنٍّ اَّللٍّ ًح َو٘رَِيةً َو َٞ َٛ ٮَن َج ُٞ َْ ُح٪ِْٛ َو

 ُ ٍّْ ٠ُذَِت لَُ٭٥ْ ِِلَْضـِيَُ٭٥ُ اَّللٍّ
ِ ُٕٮَن َوادِيًة إ َُ ْٞ َْ َح ٤٧َُْٕٮَن َو ْظَك٨َ ٦َة ََك٩ُٮا َح

َ
-ٕٓٔ]التوبة: ىجس121أ

ٕٔٔ]. 
٤٬ُْٮ٩َة حمس: وقاؿ اهلل 

َ
ْمَٮانُلَة َوأ

َ
٤َذْ٪َة أ َ٘ َؿاِب َم ْٔ َ َْ ٮَن ٨َ٦ِ ا ُٛ َٟ ال٧َُْؼ٤ٍّ َ ٮُل ل ُٞ ًَ َق

ُٟ ٣َسُ  لِْكجَذِِ٭٥ْ ٦َة ٣َحَْف ِِف ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ ٢ُْٝ َذ٨ْ٧َ َح٤٧ِْ
َ
ٮلُٮَن ثِد ُٞ ِْْ٘ٛؿ نَلَة َح ِ َمحْبًة إِْن َٚةْقَذ ٥ْ ٨َ٦ِ اَّللٍّ

٤٧َُْٕٮَن َػجرًِيا  ُ ث٧َِة تَ ة ث٢َْ ََكَن اَّللٍّ ًٕ ْٛ َراَد ثُِس٥ْ َج
َ
ْو أ

َ
ا أ َراَد ثُِس٥ْ ََضًّ

َ
ْن ٨َْ٣  ;أ

َ
٪َجُْذ٥ْ أ َّ ث٢َْ 

 َّ َٟ ِِف ٤ُُٝٮبُِس٥ْ َو ِ ثًَؽا َوُزي٨َِّ َذل
َ
٤٬ًِِْ٭٥ْ خ

َ
٤َِت الؿٍُّقٮُل َوال٧ُْْؤ٦ِ٪ُٮَن إَِِل أ َٞ ٮْءِ َوُك٪ُْذ٥ْ َح٪ْ ٨ٍّ الكٍّ َّ ٪َجُْذ٥ْ 

 [.ٕٔ-ٔٔ]الفتح: ىجس>َْٝٮ٦ًة ثُٮًرا 
ُْٕس٥ْ حمس: وقاؿ اهلل  ُػُؾو٬َة ذَُرو٩َة ٩َتٍّجِ

ْ
ة٥َِ٩ َِلَأ َ٘ ُذ٥ْ إَِِل ٦َ ْٞ َ٤ َُ ٮَن إَِذا اجْ ُٛ ٮُل ال٧َُْؼ٤ٍّ ُٞ ًَ َق

ٮ٩َة ٠َؾَ  ُٕ ِ ٢ُْٝ ٨َْ٣ دَتٍّجِ َم اَّللٍّ لُٮا َّكَ ْن ُحَجّؽِ
َ
ٮلُٮَن ث٢َْ يُؿِيُؽوَن أ ُٞ ًَ ُ ٨ْ٦ِ َرج٢ُْ ََٚك ٣ُِس٥ْ َٝةَل اَّللٍّ

 ًٓ ًِ٤َٝ ٍّْ
ِ ُ٭ٮَن إ َٞ ْٛ َْ َح ْٮَن إَِِل َْٝٮٍم  ?ََتُْكُؽوَج٪َة ث٢َْ ََك٩ُٮا  َٔ َؿاِب َقُذْؽ ْٔ َ َْ َِْي ٨َ٦ِ ا ٢ُْٝ ل٧ُْ٤َِؼ٤ٍّٛ
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ٮا  ُٕ ً ُِ ْو شُْك٧ُِ٤ٮَن َٚإِْن دُ
َ
ةد٤ُِٮَجُ٭٥ْ أ َٞ ٍس َمِؽيٍؽ ُت

ْ
وِّل ثَأ

ُ
ْصًؿا َظَك٪ًة ِإَوْن َتذََٮ٣ٍّْٮا ٧َ٠َة أ

َ
ُ أ يُْؤدُِس٥ُ اَّللٍّ

ِِل٧ًة 
َ
َؾاثًة أ َٔ ثُْس٥ْ  ّؾِ َٕ ُْذ٥ْ ٨ِْ٦ َرج٢ُْ ُح  [.ٙٔ-٘ٔ]الفتح: ىجس@دََٮِلٍّ

مبيًنا أف من عاقبة التخلف عن ا١بهاد من غّب عذر: سوء ا٣باٛبة،  قاؿ اهلل 
واحمسوالعذاب ُب اآلخرة:  ِي٨َ اْردَؽَّ ةُن  إِنٍّ اَّلٍّ َُ ًْ َ لَُ٭٥ُ الُْ٭َؽى النٍّ ِْٕؽ ٦َة دَبَْيٍّ ْدثَةر٥ِْ٬ِ ٨ِْ٦ َب

َ
لََعَ أ

ْمَِل لَُ٭٥ْ 
َ
َل لَُ٭٥ْ َوأ ْمؿِ  Iَقٮٍّ

َ َْ ِْٕي ا ُُٕس٥ْ ِِف َب ًُِ ُ َقُ٪ َل اَّللٍّ ٍـّ ِي٨َ ٠َؿ٬ُِٮا ٦َة ٩َ جٍُّ٭٥ْ َٝةلُٮا لَِّلٍّ
َ
َٟ ثِد ِ َذل

ار٥ْ٬َُ  ٥َُ٤ْٕ إِِْسَ ُ َح َٙ  Jَواَّللٍّ ْدثَةر٥ْ٬َُ  ١ًََْٚ
َ
ن١َُِح يَُْضِبُٮَن وُُصٮ٬َُ٭٥ْ َوأ َٓ ذُْ٭٥ُ ال٧َْ َٟ  Kإَِذا دَٮَذٍّ ِ َذل

ْخ٧َةلَُ٭٥ْ 
َ
ٍَ أ ْظَج

َ
َٮا٫َُ٩ َٚأ ًْ َ َوَكؿ٬ُِٮا رِ ٍَ اَّللٍّ ْقَؼ

َ
ٮا ٦َة أ ُٕ َج جٍُّ٭٥ُ اتٍّ

َ
 [.ٕٛ-ٕ٘]٧بمد: ىجسLثِد

ْمؿِ حمس :فقولو 
َ َْ ِْٕي ا ُُٕس٥ْ ِِف َب ً ُِ تظافر على عداوة سنطيعكم ُب ال ىجسَقُ٪

 والقعود عن ا١بهاد معو، وكانوا يقولونو ِسرِّا، فأخرب اهلل  ،رسوؿ اهلل 
ار٥٬َُْ حمسعنهم.  ٥َُ٤ْٕ إِِْسَ ُ َح يَُْضِبُٮَن حمس . فكيف يكوف حا٥بم إذا توفتهم ا٤ببلئكةىجسَواَّللٍّ

دْثَةر٥٬َُْ 
َ
جٍُّ٭٥ُ حمسيعِب ذلك الضرب  ؟!ىجسوُُصٮ٬َُ٭٥ْ َوأ

َ
ٍَ حمسبسبب أهنم  :يعِب ىجسثِد ْقَؼ

َ
ٮا ٦َة أ ُٕ اتٍّجَ

 َ  .(ٔ)يعِب: ترؾ ا١بهاد مع رسوؿ اهلل ىجس اَّللٍّ
 .٩با يدخل ُب عمـو ما أسخط اهلل  وترؾ ا١بهاد ُب سبيل اهلل 

: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  :جاء ُب ا٢بديثوقد 

، أي: نوع (ٕ)((من مات ولم يَػْغُز، ولم ُيَحدّْْث بو نفسو، مات على ُشْعَبة ِمْن ِنَفاؽ))
من أنواع النفاؽ؛ أي: من مات على ىذا فقد أشبو ا٤بنافقْب وا٤بتخلفْب عن ا١بهاد، ومن 

 تشبو بقـو فهو منهم.
  

                                                

(، ا٣بازف ٖٚٔ/ٙ(، غرائب القرآف )ٗٚٗ/ٜ(، البهر احمليط ُب التفسّب )ٕٖٚ/ٗانظر: الكشاؼ ) (ٔ)
 (.ٕٚٔ/ٗ( تفسّب البغوي )ٖٚ/ٜ(، الكشف والبياف )ٜٗٔ/ٗ)

 [.ٜٓٔٔ( صهيح مسلم ]ٕ)
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"ا٤براد أف من فعل ىذا فقد أشبو ا٤بنافقْب ا٤بتخلّْفْب عن : قاؿ اإلماـ النووي 
٢بديث: أف من ا١بهاد ُب ىذا الوصف؛ فإف ترؾ ا١بهاد أحد شعب النفاؽ. وُب ىذا ا

نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها ال يتوجَّو عليو من الذـ ما يتوجَّو على من مات وٓب 
 .(ٔ)ينوىا"

أف رجااًل من ا٤بنافقْب على عهد رسوؿ اهلل  :وعن أيب سعيد ا٣بدري 
   كاف إذا خرج رسوؿ اهلل  إٔب الغزو ٚبلفوا عنو، وفرحوا ٗبقعدىم

اعتذروا إليو، وحلفوا  رسوؿ اهلل  فإذا قدـ ،خبلؼ رسوؿ اهلل 
ْن حمسوأحبوا أف ٰبمدوا ٗبا ٓب يفعلوا، فنزلت: 

َ
دَْٮا َويُِعجَّٮَن أ

َ
ؿَُظٮَن ث٧َِة خ ْٛ ِي٨َ َح َْ ََتَْكََبٍّ اَّلٍّ

ََٕؾابِ  ةَزٍة ٨َ٦ِ ا٣ْ َٛ َٓ ََتَْكبَ٪ٍُّ٭٥ْ ث٧َِ ٤ُٮا َٚ َٕ ْٛ  . (ٕ)[ٛٛٔ]آؿ عمراف: ىجسُُي٧َُْؽوا ث٧َِة ل٥َْ َح
))ال تزاؿ يقوؿ:  يقوؿ: ٠بعت النيب  بن عبد اهلل  وعن جابر

، قاؿ: فينزؿ عيسى ابن طائفة من أمتي يقاتلوف على الحق ظاىرين إلى يـو القيامة((
فيقوؿ أمّبىم: تعاؿ صل لنا، فيقوؿ: ال، إف بعضكم على بعض أمراء  مرٙب 

 .(ٖ)تكرمة اهلل ىذه األمة
: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن معاوية بن أيب سفياف  وُب رواية:

))من يرد اهلل بو خيرا يُػَفقّْْهُو في الدين، وال تزاؿ عصابة من المسلمين يقاتلوف على 
 .(ٗ)الحق ظاىرين على من ناوأىم، إلى يـو القيامة((

  

                                                

 (.ٕٓٚٗ/ٙ(، وانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ٙ٘/ ٖٔشرح النووي على صهيح مسلم ) (ٔ)
 [.ٕٚٚٚ[، صهيح مسلم ]ٚٙ٘ٗ( صهيح البخاري ]ٕ)
 [.ٖٕٜٔ، ٙ٘ٔ( صهيح مسلم ]ٖ)
 [.ٖٚٓٔ( صهيح مسلم ]ٗ)
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وا٢باصل أف التخلف عن ا١بهاد، والقعود عنو من غّب عذر عند تعينو من كبائر 
ُب اآلخرة، ويَبتب عليو الكثّب من ا٤بفاسد العاجلة الذنوب ا٤بتوعد عليها بالعذاب 

واآلجلة، فأما العاجلة فإنو يطمع األعداء، وٯبعل األمة ضعيفة خاضعة ذليلة مؤٛبرة، كما 
وسوء األخبلؽ،  أنو يهدد وجودىا وىويتها وثقافتها واستقبل٥با، وىو من مظاىر النّْفاؽ،

 ورث الذؿ والصغار.الٍب توسبب لتفشي الفساد، ولكثّب من الشرور 
 .استهقاؽ النار والعذابو  ،لسخط اهلل  وأما اآلجلة فهو سبب

 
 ثالثًا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج:

وعاقبتو، وأف  ،وأىدافو ومقاصده ،وفضلو ،أف يفقو ا٤بسلم أحكاـ ا١بهاد – ٔ
 :بذؿ النفس ُب سبيل اهلل لو  ،يكوف ٧ُببِّا للجهاد

 ذلك ُب أسباب الوقاية من )خطورة الفرار من الزحف(.  وقد تقدـ بياف
 عذر، أف يكوف العبد على دراية بعاقبة ترؾ ا١بهاد أو التخلف عنو من غّب - ٕ

 واآلثار ا٤بَبتبة على ذلك ُب الدنيا واآلخرة.
 وعلى الثبات عند لقاء األعداء. ،حثُّ الناس على ا١بهاد ُب سبيل اهلل  – ٗ
 على دراية ٗبكانة الشهيد ومنزلتو: أف يكوف العبد – ٘

 وقد تقدـ بياف ذلك ُب أسباب الوقاية من )خطورة الفرار من الزحف(. 
 إعداد العدة للقتاؿ:  – ٙ

ُؽوٍّ حمس :قاؿ اهلل  َٔ ٍة َو٨ِْ٦ رِبَةِط اْْل٢ًَِْ دُؿ٬ِْجُٮَن ث٫ِِ  ُْٕذ٥ْ ٨ْ٦ِ ُٝٮٍّ َُ وا لَُ٭٥ْ ٦َة اْقَذ ِٔؽَّ
َ
َوأ

ُؽوٍُّز٥ْ  َٔ ِ َو ٍء ِِف َقب٢ًِِ  اَّللٍّ ٮا ٨ْ٦ِ ََشْ ُٞ ٧َُ٤ُْٕ٭٥ْ َو٦َة ُت٪ِْٛ ُ َح ٧َُ٤ْٕٮَجُ٭٥ُ اَّللٍّ َْ تَ َوآَػؿِي٨َ ٨ْ٦ِ ُدو٩ِِ٭٥ْ 
٧َُ٤ٮنَ  ْْ َْ تُ جْذ٥ُْ 

َ
ِ يُٮَفٍّ إَِِلُْس٥ْ َوخ  [.ٓٙاؿ:]األنف ىجساَّللٍّ
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 جهاد النفس وا٥بوى والشيطاف: – ٚ
من ٓب ٯباىد نفسو ىيهات أف ٯباىد إف أوؿ عدة ا١بهاد: الصرب واإلرادة القوية، ف

عدوِّا، ومن ٓب ينتصر على نفسو وشهواهتا ىيهات أف ينتصر على عدوه. ومن ٓب يصرب 
 على جوع ىيهات أف يصرب على فراؽ أىل ووطن من أجل ىدؼ كبّب.

ِي٨َ َصة٬َُؽوا ذًَِ٪ة نَلَْ٭ِؽَح٪ٍُّ٭٥ْ ُقج٤ََُ٪ةحمس :قاؿ اهلل   [.ٜٙ]العنكبوت: ىجسَواَّلٍّ
ا٥بداية با١بهاد، فأكمل الناس ىداية   اهللعلق  :بن القيم  قاؿ ا

أعظمهم جهاًدا، وأفرض ا١بهاد: جهاد النفس، وجهاد ا٥بوى، وجهاد الشيطاف، وجهاد 
ىداه اهلل سبل رضاه ا٤بوصلة إٔب جنتو، ومن  الدنيا. فمن جاىد ىذه األربعة ُب اهلل 

 هاد. ترؾ ا١بهاد فاتو من ا٥بدى ٕبسب ما عطل من ا١ب
ِي٨َ َصة٬َُؽواحمس" :قاؿ ا١بنيد  سبل  ىجسنَلَْ٭ِؽَح٪ٍُّ٭٥ْ حمس أىواءىم فينا بالتوبة ىجسَواَّلٍّ

اإلخبلص، وال يتمكن من جهاد عدوه ُب الظاىر إال من جاىد ىذه األعداء باطًنا، فمن 
 .(ٔ)نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليو نصر عليو عدوه"

اتباع رغبات النفس؛ فإف االسَبساؿ ُب متابعة فبل ينبغي للمسلم أف يسَبسل ُب 
 النفس وا٥بوى لو مضار ظاىرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واجتماعية.

من أراد أف يسلك طريق السعادة فعليو أف ٱبالف النفس وا٥بوى والشيطاف، وأف و 
مات إٔب وِشرعتو ا٤بباركة، الٍب أنز٥با لُيخرج الناس من الظلالقوٙب،  يتبع منهج اهلل 

النور، ومن الضبللة إٔب ا٥بدى، فذلك السبيل الذي ينجو بو الناس من الغواية، وسلطاف 
 ا٥بوى، فبل سبيل إال باالتباع، وال ٪باة إالَّ باالنقياد. 

يقوؿ: جهاد النفس  -يعِب: ابن تيمية–"٠بعت شيخنا  :قاؿ ابن القيم 
ر على جهادىم حٌب ٯباىد نفسو وىواه وا٥بوى أصل جهاد الكفار وا٤بنافقْب؛  فإنو ال يقد

                                                

 (.ٜ٘الفوائد، البن القيم )ص: (ٔ)
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"فمن قهر ىواه عز وساد، ومن قهره ىواه ذؿ وىاف وىلك  .(ٔ)أواًل حٌب ٱبرج إليهم"
 .(ٕ)وباد"

 يكوف ُب حفظ اهلل ف ،و٦باىدة النفس وا٥بوى تقرّْب العبَد إٔب اهلل 
 ورعايتو.

على اهلل  "٨بالفة ا٥بوى تقيم العبد ُب مقاـ من لو أقسم :قاؿ ابن القيم 
أضعاؼ ما فاتو من ىواه".  وقاؿ: "إذا تأملت  أضعاؼألبره، فيقضي لو من ا٢بوائج 

ُب ظل عرشو يـو ال ظل إال ظلو وجدهتم إ٭با نالوا ذلك  السبعة الذين يظلهم اهلل 
 .(ٖ)الظل ٗبخالفة ا٥بوى"

 ُب ا٣بارج فرًعا على جهاد "و٤با كاف جهاد أعداء اهلل  :وقاؿ ابن القيم 
المجاىد من جاىد نفسو )) :كما قاؿ النيب   ،العبد نفسو ُب ذات اهلل 

ًما   (٘)((والمهاجر من ىجر ما نهى اهلل عنو، ))(ٗ)((في طاعة اهلل كاف جهاد النَّفس مقدَّ
على جهاد العدوّْ ُب ا٣بارج، وأصبًل لو، فإنَّو ما ٓب ٯباىد نفسو أّوال لتفعل ما أمرت بو، 

ٓب ٲبكنو جهاد عدوّْه ُب ا٣بارج. فهذاف  ،وٰبارّٔا ُب اهلل  وتَبؾ ما هنيت عنو،
العدوَّاف: عدو ا٣بارج، وعدو النَّفس، وبينهما عدو ثالث ال ٲبكنو جهادٮبا إالَّ ٔبهاده، 
وىو واقف بينهما يثبّْط العبد عن جهادٮبا، فكاف جهاده ىو األصل ١بهادٮبا، وىو 

                                                

 (.ٛٚٗروضة احملبْب )ص:( ٔ)
 (.ٛ٘ٗ/ ٕللسفاريِب ا٢بنبلي )غذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب، ( ٕ)
 (.٘ٛٗ-ٗٛٗ/ٔ( روضة احملبْب )ٖ)
[، وقاؿ: "حسن صهيح". ٕٔٙٔ[، والَبمذي ]ٜٖٕٔ٘[، وأٞبد ]٘ٚٔأخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب )ا١بهاد( ] (ٗ)

[، وابن حباف ٜٗٚٔٔ[، والنسائي ُب )الكربى( ]ٗٔوأخرجو أيًضا: ابن أيب عاصم ُب )ا١بهاد( ]
[، والديلمي ٜٖٙ[، والبيهقي ُب )الزىد الكبّب( ]ٗٛٔ[، والقضاعي ]ٜٚٚ[، والطربا٘ب ]ٕٗٙٗ]
[ٕٜٙٙ.] 

 [.ٗٛٗٙ، ٓٔصهيح البخاري ]( ٘)
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العبد ٗبهاربتها وجهادىا، وقد بلي ٗبهاربتها ُب ىذه  الشَّيطاف، فهذه األعداء الثَّبلثة أمر
ار، وسلّْطت عليو؛ امتهانًا من اهلل  العبد مدًدا  لو وابتبلء، فأعطى اهلل  الدَّ

 .(ٔ)وعدَّة وأعوانًا وسبلًحا ٥بذا ا١بهاد"
                              ***       *** 

خلف عن ا١بهاد بغّب عذر( ما قيل ُب ويقاؿ أيًضا ُب )أسباب الوقاية من آفات الت
 (.الِفرَار من الزَّْحف)أسباب الوقاية من 

  

                                                

 (.ٛ-٘/ٖ( زاد ا٤بعاد ُب ىدي خّب العباد )ٔ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

321 

 

 
 

 رذراضدادس اضـطـبحث                                    
 االظتحار                                                

 
 

 أواًل: االنتحار من حيث كونو من الكبائر المتوعد عليها بالنار:
وقد بْبَّ النيب ومن الذنوب ا٤بتوعد عليها بالنار، االنتهار من كبائر الذنوب، إف 
  عن أيب ىريرة  :كما جاء ُب ا٢بديث  نفسوبو  ما قتلَ  ٗبثلِ  يعذَّبُ أف ا٤بنتهر
  عن النيب من تَػَردَّى من جبل فقتل نفسو، فهو في نار : ))قاؿ

ُو في  ا، ومن َتَحسَّى ُسمِّادً ا فيها أبا مخلدً جهنم يَػتػََردَّى فيو خالدً  فقتل نفسو، َفُسمُّ
ا، ومن قتل نفسو بحديدة، فحديدتو ا ُمَخلًَّدا فيها أبدً يده يَػَتَحسَّاُه في نار جهنم خالدً 

 .(ٔ)((اا فيها أبدً ا مخلدً في يده يجأ بها في بطنو في نار جهنم خالدً 
ية ال كفر فيها، فما فإف قيل: غاية ىذه األشياء أهنا معص" :قاؿ ابن ا١بوزي 

،  عن أيب ىريرة :وجو ا٣بلود؟ فا١بواب: أف ذكر ا٣بلود إ٭با ىو ُب رواية أيب صاّب
ا ا مخلدً خالدً )) :وٓب يذكرا فيو  عن أيب ىريرة :وقد رواه سعيد ا٤بقربي واألعرج

ألف الروايات إ٭با ٘بَِيُء بأف أىل التوحيد ؛ ]وىذا أصح : قاؿ الَبمذي .((اأبدً 
بُوَف ُب الناريُػعَ   [.وٓب يُْذَكْر أهنم ٱُبَلَُّدوَف فيها ،ٍب ٱُبَْرُجوَف منها ،ذَّ

                                                

 : أي: يضرب ّٔا.()ٯبأ ّٔا()ٗبعُب: سقط. و ()تردى()[. وٜٓٔ[، مسلم ]ٛٚٚ٘( صهيح البخاري ]ٔ)
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 ، لقتلوىذا ٧بموؿ على من فعل ذلك مستهبًل  : وقاؿ القاضي أبو يعلى
 .(ٔ)"وفدُ ا بتهرٙب ذلك، بدليل األحاديث ا٤بروية ُب أف ا٤بسلمْب ال ٱبلَّ بً ومكذّْ 

  .بتخليد أصهاب ا٤بعاصي ُب الناروقد ٛبسك بو ا٤بعتزلة وغّبىم ٩بن قاؿ 
 .ما تقدـ من قوؿ الَبمذي  :وأجاب أىل السنة عن ذلك بأجوبة منها

وأجاب غّبه ٕبمل ذلك على من استهلو فإنو " :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
 .والكافر ٨بلد ببل ريب ،ايصّب باستهبللو كافرً 

 .وحقيقتو غّب مرادة ،ورد مورد الزجر والتغليظ :وقيل 
على ا٤بوحدين فأخرجهم من   لكن قد تكـر اهلل ،ا٤بعُب أف ىذا جزاؤه :لوقي 

 .النار بتوحيدىم
 . ا فيها إٔب أف يشاء اهللالتقدير ٨بلدً  :وقيل 
وىذا  ،ٱبلد مدة معينة :كأنو يقوؿ  ،با٣بلود طوؿ ا٤بدة ال حقيقة الدواـ ا٤براد :وقيل 
  .(ٕ)"أبعدىا

كتابو ا٤بؤمن   ُب د لصهة هنى اهلل ىذا ا٢بديث يشه" :وقاؿ ابن بطاؿ 
َ ََكَن ثُِس٥ْ رَِظ٧ًًة حمس: عن قتل نفسو فقاؿ  َكُس٥ْ إِنٍّ اَّللٍّ ُٛ جْ

َ
ُذ٤ُٮا خ ْٞ َْ َت ٢َْٕ  Mَو ْٛ َو٨ْ٦َ َح

ِ شَِكرًيا  َٟ لََعَ اَّللٍّ ِ ٧ًْ٤ة ََٚكٮَْف ٩ُْى٫ًِ٤ِ ٩َةًرا َوََكَن َذل ُّ ْؽَوا٩ًة َو ُٔ  َٟ ِ  أماف ،[ٖٓ-ٜٕ]النساء: ىجسNَذل
وٓب يقصد بو قتل نفسو وشرب منو مقدرًا مثلو، أو خلطو بغّبه ٩با  يمن شرب ٠بًا للتداو 

 ٤با روى ؛الوعيد؛ ألنو ٓب يقتل نفسو غّب أنو يكره لو ذلك ضره فليس بداخل ُب يكسر

                                                

  [.ٕٗٗٓ(، سنن الَبمذي ]ٖ٘ٗ/ٖهْب )كشف ا٤بشكل من حديث الصهي (ٔ)
 (.ٕٕٛ-ٕٕٚ/ٖ( فتح الباري )ٕ)
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إسهاؽ، عن ٦باىد،  قاؿ: حدثنا بن نصر، حدثنا ابن ا٤ببارؾ، عن يونس بن أيب يالَبمذ
 . (ٔ)((عن الدواء الخبيث  النبينهى )): قاؿ  ىريرة عن أيب

 .(ٕ)"يعُب: السُّمَّ :  قاؿ أبو عيسى
يِْؽيُس٥ْ حمس :فبل ٯبوز ٤بسلم أف يعرض نفسو للهبلؾ، وقد قاؿ اهلل 

َ
ٮا ثِد ُٞ َْ د٤ُْ َو

 [.ٜ٘ٔ]البقرة: ىجسإَِِل اَلٍّْ٭١َُ٤حِ 
ًكا لصاحبها، ي على حق اهلل تعأب، فالنفس ليست ملتعدّْ وجرٲبة االنتهار فيها ال

ولعمارة الكوف با٣بّب والصبلح،  ،وىيَّأىا لعبادتو  ،الذي خلقها  وإ٭با ملك هلل
، فليس  لئلنساف يزىق نفسو أو يتصرؼ فيها؛ ألف ذلك من وحرَّـ إزىاقها بغّب حقٍّ
ِ إِلًَ٭ة آػَ حمس :قاؿ اهلل تصرؼ اإلنساف فيما ال ٲبلكو.  َٓ اَّللٍّ ٮَن ٦َ ُٔ َْ يَْؽ ِي٨َ  َْ َواَّلٍّ َؿ َو

 ِّٜ ٍّْ ثِةْْلَ
ِ ُ إ َم اَّللٍّ َف ا٣ٍِِّت َظؿٍّ ْٛ ُذ٤ُٮَن انلٍّ ْٞ  [.ٛٙ]الفرقاف: ىجسَح

من قتل نفسو قاؿ: )) عن النيب  وعن ثابت بن الضهاؾ 
 .(ٖ)((بشيء في الدنيا عذب بو يـو القيامة

                                                

[، والَبمذي ٖٓٚٛ[،  وأبو داود ]ٜٖ٘ٗ[،  وابن ماجو ]ٛٗٓٛ[، وأٞبد ]ٕٖٕٚٗ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ٔ)
[، وقاؿ: حديث صهيح على شرط الشيخْب، وٓب ٱبرجاه، ٕٓٙٛ[ وا٢باكم ]ٖٜٛ٘[، والبزار ]ٕ٘ٗٓ]

[. وقد فسر ا٢باكم ٕٜٛٙٔ(، والبيهقي ]ٖٗٚ/ٛخرجو أيًضا: أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ووافقو الذىيب. وأ
)الدواء ا٣ببيث(: با٣بمر. فقاؿ: ىو ا٣بمر بعينو ببل شك فيو. وقد اتفق الشيخاف على حديث الثوري، 

(. وشعبة، عن منصور، عن أيب وائل، عن عبد اهلل: ))أف اهلل تعأب ٓب ٯبعل شفاءكم فيما حـر عليكم(
وأخرج )مسلم( وحده حديث شعبة، عن ٠باؾ بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيو، عن النيب 

 : أهنا ليست بدواء ولكنها داء((.كما ٞبل البيهقي ُب )السنن الكربى( قولو((
:  وال تداووا ٕبراـ((، وقوؿ أيب ىريرة((:  هنى رسوؿ اهلل((  عن الدواء

 ، أو على التداوي بكل حراـ ُب غّب حاؿ الضرورة.ا٣ببيث(( على التداوي با٤بسكر
 [.ٕ٘ٗٓ(، سنن الَبمذي ]ٗ٘ٗ -ٖ٘ٗ/ٜ( شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ٕ)
 [.ٓٔٔ[، مسلم ] ٕ٘ٙٙ، ٘ٓٔٙ، ٚٗٓٙ( صهيح البخاري ]ٖ)
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الذي يخنق نفسو يخنقها )): قاؿ: قاؿ النيب  عن أيب ىريرة و 
 .(ٔ)((عنها يطعنها في النارفي النار، والذي يط

كاف فيمن )) :قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  وعن ُجْنُدب بن عبد اهلل 
ـُ حتى  كاف قبلكم رجل بو ُجْرٌح، َفَجزَِع، فأخذ ِسكّْيًنا َفَحزَّ بها يده، فما رَقََأ الدَّ

 .(ٕ)((مات، قاؿ اهلل تعالى: بَاَدرَِني عبدي بنفسو، َحرَّْمُت عليو الجنة
فقاؿ لرجل ٩بن  قاؿ: شهدنا مع رسوؿ اهلل  ىريرة عن أيب و 

ا  شديدً ، فلما حضر القتاؿ قاتل الرجل قتااًل ((ىذا من أىل النار))َيدَِّعي اإلسبلـ: 
إنو من أىل النار، فإنو قد قاتل اليـو  :فأصابتو ِجرَاَحٌة، فقيل: يا رسوؿ اهلل، الذي قلت لو

، قاؿ: فكاد بعض الناس ((إلى النار)) :ا وقد مات، فقاؿ النيب  شديدً قتااًل 
ا، فلما كاف ا شديدً أف يرتاب، فبينما ىم على ذلك، إذ قيل: إنو ٓب ٲبت، ولكن بو جراحً 

اهلل ))بذلك، فقاؿ:  من الليل ٓب يصرب على ا١براح فقتل نفسو، فأخرب النيب 
 يدخل الجنة إنو ال)) فنادى بالناس: ، ٍب أمر ببلاًل ((أكبر، أشهد أني عبد اهلل ورسولو

 .(ٖ)((إال نفس مسلمة، وإف اهلل لَيُػَؤيُّْد ىذا الدين بالرجل الفاجر
وا٤بشركوف ُب  التقى النَّيبُّ  قاؿ: عن سهل بن سعد السَّاِعِديّْ و 

بعض َمَغازِيِو، فاقتتلوا، فماؿ كل قـو إٔب عسكرىم، وُب ا٤بسلمْب رجل ال يدع من 
َأْجَزَأ َأَحٌد َما  ما ال اتػَّبَػَعَها فضرّٔا بسيفو، فقيل: يا رسوؿ اهلل،ا٤بشركْب َشاذًَّة وال فَاذًَّة إ

، فقالوا: أينا من أىل ا١بنة، إف كاف ىذا من أىل ((إنو من أىل النار))َأْجَزأَ ُفبَلٌف، فقاؿ: 
: أَلَتَِّبَعنَُّو، فإذا أسرع وأبطأ كنت معو، حٌب ُجرِح، فاستَػْعَجَل  النار؟ فقاؿ رجل من القـو

٤بوَت، فوضَع ِنَصاَب َسْيِفو باألرض، َوُذبَابَُو بْب َثْديَػْيو، ٍب ٙبامل عليو فقتل نفسو، فجاء ا
                                                

 [.ٖ٘ٙٔ( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.ٖٔٔ[، مسلم ]ٖٖٙٗ( صهيح البخاري ]ٕ)
 [.ٔٔٔ[، مسلم ]ٙٓٙٙ، ٖٕٓٗ، ٕٖٙٓ( صهيح البخاري ]ٖ)
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فأخربه،  ،؟((وما ذاؾ))فقاؿ: أشهد أنك رسوؿ اهلل، فقاؿ:  الرجل إٔب النيب 
إف الرجل ليعمل بعمل أىل الجنة، فيما يبدو للناس، وإنو لمن أىل النار، ))فقاؿ: 

 .(ٔ)((النار، فيما يبدو للناس، وىو من أىل الجنة ويعمل بعمل أىل
بًا،  وٰبمل ىذا ا٢بديث على التغليظ والتشديد، وعلى من فعل ذلك مستهبلِّ ومكذّْ

، فهو ليس كفرًا ٨برًجا من ا٤بلة، بل ىو وفدُ بدليل األحاديث ا٤بروية ُب أف ا٤بسلمْب ال ٱبلَّ 
 تعأب إف شاء عفا عنو، وإف شاء من كبائر الذنوب الٍب يكوف صاحبها ُب مشيئة اهلل

 عذبو، واهلل تعأب ال يظلم عباده. 
وقد وردت األحاديث ُب التغليظ والتشديد ُب عقوبة من قتل نفسو، وقد وقع 
التساىل ُب ذلك من كثّبين؛ لضعف إٲباهنم. ولكن ٚبتلف أحواؿ العباد ُب ذلك، 

متهاوٍف متساىٍل َجزٍِع ال يصرب على والبواعث على ىذا الفعل، فمن مستهلٍّ مكذٍّْب، إٔب 
قضاء اهلل تعأب وقدره، إٔب مريض ال ٲبيز، فَػَقَد االختيار والقدرة على التهمل، فبل 

 يستووف.
كما ٚبتلف قوة ا٤برض، وقوة الدافع، فمن األشخاص من يستهوذ االكتئاب على 

بو من نازلة منافَذ نفسو، ويفقده التمييز، ومنهم من يغلق الغضب عليو أو َوْقُع ما أصا
التعقل، ومنهم من َيِضلُّ ُب فهمو وتأويلو، فمن أقدـ مستهبًل لفعلو فقد أنكر معلوًما من 

 الدين بالضرورة، فبل يعذر.
ومن األسرى من يقتل نفسو خشية من إجباره على إفشاء أسرار تضر با٤بسلمْب، 

 ُب ذلك. فهذا حالو ليس كهاؿ من قتل نفسو جزًعا، فتختلف أحواؿ الناس
فبل ينبغي ٤بسلم أف يقطع ٗبصّب من أقدـ على ىذا الفعل، بل يكل أمره إٔب اهلل 

، .وىو ا٢بكم العدؿ، وىو أعلم بأحواؿ عباده 

                                                

 [.ٕٔٔ[، مسلم ]ٕٕٓٗ،  ٜٕٛٛ( صهيح البخاري ]ٔ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

326 

 

وال ٲبنع االنتهار من الدعاء بالرٞبة وا٤بغفرة ٤بن ابتلي بذلك، بل ىو أحوج إٔب 
 :باب (،صهيح مسلم) الدعاء شأنو شأف من أصاب كبّبة من الكبائر. وقد جاء ُب

،  عن جابر  (:الدليل على أف قاتل نفسو ال يكفر) أف الطَُّفْيَل ْبَن َعْمرٍو الدَّْوِسيَّ
َعٍة؟ أتى النيب  قاؿ: - (ٔ)فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ىل لك ُب ِحْصٍن َحِصٍْب َوَمنػْ

، (ٕ)للذي َذَخَر اهلُل ِلؤْلَْنَصار فأىب ذلك النيب  -حصن كاف لدوس ُب ا١باىلية
إٔب ا٤بدينة، ىاجر إليو الطفيل بن عمرو وىاجر معو رجل  فلما ىاجر النيب 

، (٘)، فَػَقَطَع ّٔا بَػرَاِٝبَو(ٗ)، فمرض، َفَجزَِع، فأخذ َمَشاِقَو لو(ٖ)من قومو، فَاْجتَػَوُوا ا٤بدينة

                                                

)منعة( بفتح ا٤بيم وبفتح النوف وإسكاهنا لغتاف. ذكرٮبا ابن السكيت وا١بوىري وغّبٮبا، والفتح أفصح، وىي  (ٔ)
ٗبكروه.  الِعزَّة واالمتناع ٩بن يريده. وقيل: ا٤بنعة ٝبع مانع كظآب وظلمة، أي: ٝباعة ٲبنعونك ٩بن يقصدؾ

 (.ٖٔٔ/ٕشرح النووي على صهيح مسلم )
من ا٢بصن؛ فإف التهصن با١بدراف فعل ا١بباف، وإ٭با التهصن بالسيوؼ  ( أما امتناع رسوؿ اهلل ٕ)

وا٤ببارزة فعل الشجاع. و٠بي ا٢بصن حصنا من االمتناع. وا٤بنعة: ما ٛبنع. وىذا إ٭با عرضو عليو ٤با كاف ٗبكة.  
 (.ٗٓٔ/ٖلصهيهْب )كشف ا٤بشكل من حديث ا

")فاجتووا ا٤بدينة( ىو بضم الواو الثانية  : ( )اجتووا ا٤بدينة(: كرىوىا وٓب توافقهم. قاؿ اإلماـ النوويٖ)
ضمّب ٝبع، وىو ضمّب يعود على الطفيل، والرجل ا٤بذكور ومن يتعلق ّٔما. ومعناه: كرىوا ا٤بقاـ ّٔا؛ لضجر 

ٮبا: اجتويت البلد إذا كرىت ا٤بقاـ بو وإف كنت ُب نعمة. قاؿ ونوع من سقم. قاؿ أبو عبيد وا١بوىري وغّب 
 (.ٖٔٔ/ٕوىو داء يصيب ا١بوؼ" شرح النووي على صهيح مسلم ) ،ا٣بطايب: وأصلو من )ا١بوى(

)مشاقو( ىي بفتح ا٤بيم وبالشْب ا٤بعجمة وبالقاؼ والصاد ا٤بهملة، وىي ٝبع )مشقو( بكسر ا٤بيم وفتح  (ٗ)
ابن فارس وغّبٮبا: ىو سهم فيو نصل عريض. وقاؿ آخروف: سهم طويل ليس القاؼ. قاؿ ا٣بليل و 

بالعريض. وقاؿ ا١بوىري: ا٤بشقو ما طاؿ وعرض، وىذا ىو الظاىر ىنا؛ لقولو: ))قطع ّٔا براٝبو(( وال 
 (.ٖٔٔ/ٰٕبصل ذلك إال بالعريض.  شرح النووي على صهيح مسلم )

هي مفاصل األصابع واحدهتا: برٝبة. شرح النووي على صهيح مسلم ( )الرباجم( بفتح الباء ا٤بوحدة وبا١بيم ف٘)
(ٕ/ٖٔٔ.) 
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رآه حٌب مات، فرآه الطفيل بن عمرو ُب منامو، فرآه َوَىْيَئُتُو حسنة، و  (ٔ)َفَشَخَبْت يداه
 ُمَغطًّْيا يديو، فقاؿ لو: ما صنع بك ربك؟ فقاؿ: غفر ٕب ّٔجرٌب إٔب نبيو 

فقاؿ: ما ٕب أراؾ ُمَغطًّْيا يديك؟ قاؿ: قيل ٕب: لن ُنْصِلَح ِمْنَك َما أَْفَسْدَت، فَػَقصََّها 
اللهم َولَِيَدْيِو )) :فقاؿ رسوؿ اهلل  الطَُّفْيُل على رسوؿ اهلل 

 .(ٕ)((فاغفر
أما أحكاـ ا٢بديث ففيو حجة لقاعدة عظيمة ألىل " :اـ النووي قاؿ اإلم

وال  ،أو ارتكب معصية غّبىا ومات من غّب توبة فليس بكافر ،أف من قتل نفسو :السنة
وىذا ا٢بديث شرح لؤلحاديث الٍب قبلو ا٤بوىم  .بل ىو ُب حكم ا٤بشيئة ،يقطع لو بالنار

 .(ٖ)"كبائر ُب النارظاىرىا ٚبليد قاتل النفس وغّبه من أصهاب ال
ىذا ا٢بديث وإف كاف فيو ذكر رؤيا أريها الصهايب لبلعتبار " : بْشٍِبُّ قاؿ التُّور 

من ٝبلة ما ذكرنا  ((اللهم وليديو فاغفر)) :ٗبا يؤوؿ تعبّبه، فإف قوؿ النيب 
من األحاديث الدالة على أف ا٣بلود غّب واقع ُب حق من أتى بالشهادتْب، وإف قتل 

دعا للجا٘ب على نفسو با٤بغفرة، وال ٯبوز ُب حقو أف  ف نيب اهلل نفسو؛ أل
 . (ٗ)"يستغفر ٤بن وجب عليو ا٣بلود بعد أف هنَُِي عنو

                                                

( )فشخبت يداه( ىو بفتح الشْب وا٣باء ا٤بعجمتْب، أي: ساؿ دمهما. وقيل: ساؿ بقوة. شرح النووي على ٔ)
 (.ٖٔٔ/ٕصهيح مسلم )

اوز عنو وليديو فاغفر. قاؿ [. قولو: ))اللهم َولَِيَدْيِو فاغفر(( عطف على مقدر، أي: ٘بٙٔٔ( صهيح مسلم ]ٕ)
"عطف من حيث ا٤بعُب على قولو: )وقيل ٕب: لن نصلح منك ما أفسدت(؛ ألف التقدير:  :الطييب 

))اللهم وليديو فاغفر((.  :قيل ٕب: غفرنا لك سائر أعضائك إال يديك، فقاؿ رسوؿ اهلل 
شف عن حقائق السنن( والبلـ متعلق بقولو: فاغفر". شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكا

 (.ٖٕٕٙ/ٙ(، وانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ٕٛ٘ٗ/ٛ)
 (.ٕٖٔ -ٖٔٔ/ٕصهيح مسلم )( شرح النووي على ٖ)
 (.ٖٕٕٙ/ٙمرقاة ا٤بفاتيح ) (، وانظر:ٓٔٛ/ٖ) شٍبالدين التُّورب ا٤بيسر ُب شرح مصابيح السنة، لشهاب (ٗ)
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 عن جابر بن ٠َبُرَة :وقد اختلف ُب الصبلة على من قتل نفسو؛ ٤با جاء ُب ا٢بديث
  :أُِتَي النَِّبيُّ ))قاؿ  م ُيَصلّْ ِبَرُجٍل قَػَتَل نَػْفَسو ِبَمَشاِقَص، فل

 .(ٔ)((عليو
ال يصلى على قاتل  :ىذا ا٢بديث دليل ٤بن يقوؿ" :قاؿ اإلماـ النووي 

وقاؿ ا٢بسن والنخعي وقتادة  .وىذا مذىب عمر بن عبد العزيز واألوزاعي ،لعصيانو ؛نفسو
وأجابوا عن ىذا ا٢بديث بأف  ،يصلى عليو :ومالك وأبو حنيفة والشافعي وٝباىّب العلماء

ا للناس عن مثل فعلو وصلت عليو يصل عليو بنفسو زجرً  ٓب النيب 
 .(ٕ)"الصهابة

وال ٚبلو أسباب االنتهار من أحواؿ تصيب النفس، أو تصيب ا١بسد، أو تصيب 
 النفس وا١بسد.

فأعظم ما يصيب النفس ٩با يسبب االنتهار: االكتئاب، ويكوف بسبب: اليأس 
 م أو نازلة.والقنوط، والفقر ا٤بنسي، وما يصيب العبد من ظل

 وما يصيب ا١بسد من أمراض وآفاٍت كالِكرَبِ والضعف.
االنتهار منتهى ما تصل إليو النفس من ا١بنب وا٣بور، وما " : قاؿ ا٤بنفلوطي

يصل إليو العقل من االضطراب وا٥بوس، وأحسب أال يقدـ اإلنساف على االنتهار وُب 
، أو ُب عقلو حملة من ا٢بـز  .نفسو ذرة من العـز

                                                

 [.ٜٛٚ( صهيح مسلم ]ٔ)
(، ا٤بعتصر من ا٤بختصر من ٘ٔٗ/ٕ(، وانظر: ا٤بغِب، البن قدامة )ٚٗ/ٚ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٕ)

(، الكاُب ُب فقو اإلماـ أٞبد ٕ٘ٔ/ٕ(، البهر الرائق شرح كنز الدقائق )ٚٓٔ/ٔمشكل اآلثار )
(، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ٕٜٛ/ٔ(، مطالب أوٕب النهى )ٖٕٔ/ٕ(، كشاؼ القناع )ٖٚٙ/ٔ)
(ٙ/ٕٜٗ.) 
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 ،لتكوف ينبوع العمل ؛ُب نفس اإلنساف النفس غريزة وضعها اهلل حب 
ومطلع مشس ا٤بدنية والعمراف، وا٤بنتهر يبغض نفسو بأشد ٩با يبغض  ،ومبعث ا٢بركة

ُب  اإلنساف أعدى أعدائو، فهو شاذ ُب طبيعتو، غريب ُب خلقو، معاند إلرادة اهلل 
 قلب وال عقل. حياة الكوف وعمرانو، ومن كاف ىذا شأنو كاف ببل

ونفسو من األسى، ومهما  ،ال عذر للمنتهر ُب انتهاره مهما امتؤل قلبو من ا٥بم
فإف ما أقدـ عليو أشد ٩با فر منو، وما  ،ونزلت بو ضائقات العيش ،أ٤بت بو كوارث الدىر

 خسره أضعاؼ ما كسبو.
 لو كاف ذا عقل لعلم أف سكرات ا٤بوت ٘بمع ُب ٢بظة واحدة ٝبيع ما تفرؽ من

لقاتل نفسو من  آالـ النفوس وشدائدىا، وأف قضاء ساعة واحدة فيما أعد اهلل 
 ٩با يبلقيو من مصائب ا٢بياة، وأرزائها لو يعمر ألف سنة. العذاب األليم الدائم أشد

ما أكثر ٮبـو الدنيا وما أطوؿ أحزاهنا، ال يفيق ا٤برء فيها من ىم إال إٔب ىم وال 
 ،وفقر وغُب ،ها، وال يزاؿ بنوىا يَبجهوف ما بْب صهة ومرضيرتاح من فاجعة إال إٔب مثل

وكل ٧بزوف أف يقتل  ،وسعادة وشقاء، فإذا صح لكل مهمـو أف يكره حياتو ،وعز وذؿ
وتبدلت سنة  ،واستهاؿ ا٤بقاـ فيها، بل استهاؿ الوفود إليها ،نفسو خلت الدنيا من أىلها

 .ُب خلقو، ولن ٘بد لسنة اهلل تبديبًل  تعأب اهلل
ٱبدع ا٤بنتهر نفسو إف ظن أنو مقتنع بفضل ا٤بوت على ا٢بياة، وأنو يفعل فعلتو عن 
روية وبصّبة فإنو ال يكاد يضع قدمو ُب ا٤بأزؽ األوؿ من مآزؽ ا٤بوت حٌب يثوب إليو 

 .رشده وىداه، وٰباوؿ التخلو ٩با وقع فيو لو وجد إٔب ذلك سبيبًل 
من يرجو ا٣ببلص على يده، وود لو  ومد يده إٔب ،إف ألقى نفسو ُب ا٤باء ٚببط

وىذا واقع ومشاىد، فبل ينبغي لعاقل أف يتعجل  .(ٔ).."يفتدى نفسو بكل ما ٛبلك ٲبينو
 بإزىاؽ نفسو فيندـ حيث ال ينفعو الندـ.

                                                

 (.ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٕالنظرات ) (ٔ)
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ومن يتأمَُّل واقَع ا٤بسلمْب وما أصاب الكثّبين منهم من الفقر والتخلف بسبب كثرة 
من األمراض  لم أف ٦بتمعاتنا ٕباجٍة إٔب العافيِة من كثّبٍ الصراعات والظلم واالستبداد يع

 والقلقُ  واإلحباطُ  والقنوطُ  النظر، ومن ىذه األمراض: اليأسُ  عن سديدِ  الفكرَ  الٍب تعيقُ 
، وكلها من األمراض الٍب تصيب النفس، فتجد الكثّبين ٩بن أصأّم اليأس وا٣بوؼُ 

إب، وال يطلب ا٥بداية، بل يركن إٔب البطالة والقنوط ُب ىمٍّ وغمٍّ، فبل يرتقي إٔب ا٤بع
من مسببات ، وبالتإب رٗبا كاف ذلك والكسل، ويغلق على نفسو باب التنافس ُب ا٣بّب

 االنتهار بالنسبة لكثّبين.
ومن أسباب االنتهار: تعاطي ا٤بسكرات وا٤بخدرات، ىذه السمـو الٍب تفتك 

إٔب االهنيار النفسي تؤدي و  نفس،وهتيمن على ال ،تلف خبليا ا٤بخوتسبب با١بسد، 
والبد٘ب والعقلي، فبل ىدؼ بعد ذلك وال غاية ُب ا٢بياة سوى الظفر ّٔذه السمـو مهما  

 وقت. بالتإب يصبح ا٤بدمن عرضة لبلنتهار ُب أيّْ و كاف السبيل إٔب ذلك، 
وعدـ إدراؾ خطورة ىذا  َضعف الوازع الديِب عند اإلنساف، ومن أسباب االنتهار:

 ، وعاقبتو ُب اآلخرة.الفعل
 جهل ا٤بكلف باألحكاـ الضرورية الٍب تلزمو.  ومن أسباب االنتهار:
 .واالستسبلـ لليأس والقنوط ا١بزع وعدـ الصرب والرضا، ومن أسباب االنتهار:
أو فقداف العمل، أو ا٤بشاكل االقتصادية: كالفقر، والبطالة،  ومن أسباب االنتهار:

 خسارة ا٤باؿ.
اإلعبلـ ا٤بضل الذي يعمل على ىدـ القيم والثوابت، وإٔب  نتهار:ومن أسباب اال

 تقليد اآلخرين ُب مناىجهم وطريقة حياهتم.
، وال سيما بْب الوالدين، والٍب ينعكس أثرىا ا٤بشاكل األسرية ومن أسباب االنتهار:

 على األوالد.
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 إٮباؿ الَببية، وا٤بناىج ا٤بضلة ُب التعليم. ومن أسباب االنتهار:
 انتشار ثقافة الغلو والتطرؼ ُب آّتمع. ومن أسباب االنتهار:

أو الدراسي إٔب غّب  االجتماعيأو العاطفي أو  ا٤بهِبومن أسباب االنتهار: الفشل 
 ذلك.

 .الشعور بالذنبومن أسباب االنتهار: 
 الصعبة أو مشاكل الشيخوخة والكرب. ا٤بشاكل الصهية ومن أسباب االنتهار:

ضر يصيب ا٤بسلم ُب  :بلـ عن مقدماٍت قد ٛبهد لبلنتهار من ٫بووقد هنى اإلس
عن أنس بن مالك  :نفسو أو مالو، فيتمُب ا٤بوت ألجل ذلك. كما جاء ُب ا٢بديث

  قاؿ النيب :(( ُمن ُضر  أصابو، فإف كاف  كم الموتَ ال يَػَتَمنػََّينَّ أحد
ا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة ، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرً فاعاًل  دَّ ال بُ 
 .(ٔ)((ا ليخيرً 

فقد يكوف لو   ((ال يتمنين أحدكم الموت لضّر نزؿ بو)") :قاؿ ابن بطاؿ 
كما  وطهور من سيئات ،ذلك الضر خّب لدينو ودنياه، إما ٛبهيو لذنوب سلفت لو ُب

 : :وقد أصابتو ا٢بمى فقاؿ ،مرضو للشيخ الذى زاره ُب قاؿ 
ا٤برض منافع، منها: أف يكوف ا٤برض  . وقد يكوف لو ُب(ٕ)((ر إف شاء اهللال بأس طهو ))

نفسو  سبًبا إٔب امتناعو من سيئات كاف يعملها لو كاف صهيًها، أو ببلء يندفع عنو ُب
وال يتهم  ،مرضو وصهتو ُب لو الرضا عن اهلل  يومالو، فاهلل أنظر لعبده ا٤بؤمن فينبغ

ر أمور فسو، وال يسألو الوفاة عند ضيق نفسو ٗبرضو أو تعذُّ قدره، ويعلم أنو أنظر لو من ن

                                                

 [.ٕٓٛٙ[، مسلم ]ٔٚٙ٘( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.ٓٚٗٚ، ٕٙٙ٘، ٙ٘ٙ٘، ٖٙٔٙصهيح البخاري ]انظر: ( ٕ)
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خوؼ فتنة تكوف سبًبا إلتبلؼ  :فيو مباح، وىو ا٤بوتِ  سؤاؿُ  دنياه عليو. وقد جاء وجوٌ 
 . (ٔ)((إليك غير مفتوف يوإذا أردت بقوـٍ فتنًة فاقبضن)) :الدين، فقد قاؿ 

 كما قاؿ عمر  ،اهلل ا قلدهعند خوؼ ا٤بؤمن أف يضعف عن القياـ ٗب :وجو آخر وىو
: إليك غّب مضيع وال  فاقبضِب ،وانتشرت رعيٍب ،وضعفت قوٌب ،اللهم كربت سِب

ويزيد ضعفو، وال يقدر على القياـ ٗبا  ،أف يطوؿ عمره . فخشى عمر (ٕ)مفرط
قلده اهلل وألزمو القياـ بو من أمور رعيتو، وكاف سنو حْب دعا بذلك ستْب سنًة أو ٫بوىا، 

حرًصا  ؛األربعْب ة ُبإذ سأؿ لنفسو الوفاة وسنُّ  ، فعل عمر بن عبد العزيز وكذلك
  .(ٖ)"على السبلمة من التغيّب، فهذاف الوجهاف مباح أف يسأؿ فيهما ا٤بوت

عن ٛبِب ا٤بوت عند نزوؿ  وإ٭با هنى النيب " :قاؿ ابن عبد الرب 
وأما إذا  . رب على اإليذاءوعدـ ص ،وقلة رضى ،تسخطا للقضاء ؛وحلوؿ الببلء ،ا٤بصائب

فليس  ،٤با يرى من عمـو الفًب ؛ا من أف يفًبوخوفً  ،ا من ا٤برء على دينوكاف ذلك شهً 
 .(ٗ)"ذلك من معُب ما هنى عنو النيب 

 
  

                                                

يقوؿ ُب دعائو : ))اللهم إ٘ب أسألك فعل ا٣بّبات، وترؾ ا٤بنكرات، وحب ا٤بساكْب،  كاف النيب  (ٔ)
مروي عن ابن عباس،  وإذا أردت بعبادؾ فتنة فاقبضِب إليك غّب مفتوف(( ا٢بديث رواه غّب واحد، وىو

[، والَبمذي ٕٛٙ[، وعبد بن ٞبيد ]ٖٗٛٗومعاذ بن جبل وغّبٮبا. حديث ابن عباس:  أخرجو أٞبد ]
[، وقاؿ: "حسن ٖٕٖ٘[، وقاؿ: "حسن غريب". حديث معاذ بن جبل: أخرجو  الَبمذي ]ٖٖٕٖ]

 صهيح".
[، وابن أيب عاصم ُب )اآلحاد ٖٗٗٓ[، ومالك ُب )ا٤بوطأ( ]ٖٕٛٙٓ( أخرجو معمر بن راشد ُب )جامعو( ]ٕ)

 (.ٗ٘/ٔ[، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٜٓوا٤بثا٘ب( ]
 (.ٕٔٔ -ٔٔٔ/ٓٔ( شرح ابن بطاؿ على صهيح البخاري )ٖ)
 (.ٜٛٗ/ ٚ( االستذكار )ٗ)
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 :االنتحار والعالجثانًيا: سبل الوقاية من آفة 
 صيانة اإلٲباف: – ٔ

اف الذي يسهم ُب  استئصاؿ إفَّ الوقاية من ىذا الداء ال تكوف إال بصيانة اإلٲب
أسباب االنتهار؛ فإف نور اإلٲباف يدفع عن ا٤بسلم ما ينتابو من صنوؼ الوحشة، وما ينالو 

: والتوكل عليو، يقوؿ اهلل  ،من النوازؿ. وىو قائم على ركائز من الثقة باهلل 

٢َْٕ ََلُ َُمْؿًَصة حمس َ َُيْ ِٜ اَّللٍّ ِ َذُ٭َٮ َويَْؿز٫ُُْٝ ٨ْ٦ِ َظًْ  2َو٨ْ٦َ َحذٍّ ْ لََعَ اَّللٍّ َْ َُيْتَِكُت َو٨ْ٦َ َحَذَٮَّكٍّ ُر 
 ِ ْمؿِه

َ
ُٖ أ ِ َ ثَة٣  [. ٖ-ٕ]الطبلؽ: ىجسَظْكج٫ُُ إِنٍّ اَّللٍّ

 ،ومن أراد سلوؾ طريق السعادة فبل بد من صيانة النفس بالتزاـ تقوى اهلل 
 : الذي فيو صبلحها وسعادهتا. قاؿ اهلل والعناية واالرتقاء ّٔا وفق منهج اهلل 

ْصؿ٬َُ حمس
َ
ًَِّجًح َونَلَْضـِيَ٪ٍُّ٭٥ْ أ ََ ًَةةً  ٫ُ َظ جََْث و٬ََُٮ ُمْؤ٨ٌ٦ِ ٤ََُٚ٪ْعًِحَ٪ٍّ

ُ
ْو خ

َ
٢َ٧ِ َوةِْلًة ٨ْ٦ِ َذ٠ٍَؿ أ َٔ  ٥ْ ٨ْ٦َ

٤٧َُْٕٮنَ  ْظَك٨ِ ٦َة ََك٩ُٮا َح
َ
 [.ٜٚ]النهل: ىجسثِأ

من كانت )) :وغياب اإلٲباف ىو سبب الشقاء والنكد كما قاؿ النيب 
جعل اهلل غناه في قلبو، وجمع لو شملو، وأتتو الدنيا وىي راغمة، ومن   اآلخرة ىمو

كانت الدنيا ىمو جعل اهلل فقره بين عينيو، وفرؽ عليو شملو، ولم يأتو من الدنيا إال 
 .(ٔ)((ما قدر لو
وقدره، وأف الدنيا بقاؤىا قليل،  أف يعلم أف كل شيء بقضاء اهلل  - ٕ

، وحيها ٲبوت، فا٤بغرور من اغَب ّٔا، وىي دار وعزيزىا ذليل، وغنيها فقّب، ش بأّا يهـر

                                                

[، وأبو ٕ٘ٙٗ(، والَبمذي ]ٖ٘٘/ٕ( ا٢بديث مروي عن أنس وعن زيد بن ثابت. حديث أنس: أخرجو ىناد )ٔ)
[، وابن ٜٕٓ٘ٔ[، وأٞبد ]ٚٔٙ(. حديث زيد بن ثابت: أخرجو الطيالسي ]ٖٚٓ/ٙ)نعيم ُب )ا٢بلية( 

[، والبيهقي ُب ٔٙٗٔ[، وٛباـ ]ٜٔٛٗ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٓٛٙ[. وابن حباف ]٘ٓٔٗماجو ]
(: "أخرجو ابن ُٕٖٚٔب )ا٤بغِب عن ٞبل األسفار( )ص:  [. قاؿ العراقيٜ٘٘ٛ)شعب اإلٲباف( ]

 بن ثابت بإسناد جيد". ماجو من حديث زيد 
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ابتبلء واختبار، وليست دار إقامة، وأف نفًسا لن ٛبوت حٌب تستكمل رزقها وأجلها، وأف 
اهلل تعأب يقبل التوبة عن عباده، ويغفر الذنوب، وأف مع العسر يسرًا، وأف فرج اهلل قريب، 

  فإنو يناؿ أجرًا عظيًما، وأف اهلل وأف من أ٤بت بو نازلة فصرب وشكر اهلل 
 سيكشف عنو الضر والببلء. 

ومن أصوؿ العقيدة: ٙبقيق التوحيد ا٣باص هلل، واعتقاد أفَّ ُكلَّ ما يصيب اإلنساف 
ٍّْ حمس : وَقَدرِه، قاؿ اهلل من فتنة وببلء إ٭با ىو بقضاء اهلل 

ِ َوةَب ٨ْ٦ِ ُمِىًجٍَح إ
َ
٦َة أ

ِ َو٨ْ٦َ  ِ َحْ٭ِؽ ٤ََْٝج٫ُ بِإِذِْن اَّللٍّ َو٨ْ٦َ يُْؤ٨ْ٦ِ حمس ،قاؿ علقمة: عن عبد اهلل .[ٔٔ]التغابن: ىجسيُْؤ٨ْ٦ِ ثِةَّللٍّ
ِ َحْ٭ِؽ ٤ََْٝج٫ُ   .(ٔ)((ىو الذي إذا أصابتو مصيبة رضي وعرؼ أنها من اهلل)): ىجسثِةَّللٍّ

عن  :فينبغي التعامل مع ا٢بوادث والنوازؿ من منطلق إٲبا٘ب، وقد جاء ُب ا٢بديث
ال يبلغ العبد حقيقة اإليماف حتى : ))قاؿ عن النيب   داءالدر  أيب

 .(ٕ)((وما أخطأه لم يكن ليصيبو ،يعلم أف ما أصابو لم يكن ليخطئو
ا ألمر المؤمن، إف عجبً )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن صهيبو 

ا لو، أمره كلو خير، وليس ذاؾ ألحد إال للمؤمن، إف أصابتو سراء شكر، فكاف خيرً 
 .(ٖ)((ا لوابتو ضراء، صبر فكاف خيرً وإف أص

  

                                                

 (.٘٘ٔ/ٙ( صهيح البخاري )ٔ)
(: "رواه البزار، ٛ٘/ٔ)  [. قاؿ ا٥بيثمئٕٔ[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٚٓٔٗ( أخرجو البزار ]ٕ)

وقاؿ: إسناده حسن". وُب لفظ: ))لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة اإلٲباف حٌب يعلم أف ما أصابو 
(: "رواه أٞبد، والطربا٘ب، ٜٚٔ/ٚ)  ه ٓب يكن ليصيبو((. قاؿ ا٥بيثميٓب يكن ليخطئو وما أخطأ

 ورجالو ثقات، ورواه الطربا٘ب ُب )األوسط(".
 [.ٜٜٜٕ( صهيح مسلم ]ٖ)
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 الرجاء إذا صاحبو العمل: – ٖ
وتكوف الوقاية من ىذا الداء كذلك: بالرجاء إذا صاحبو العمل؛ فإنو يعدؿ ميزاف 

العمل الصاّب على اختبلؼ و ا٣بوؼ، ويدفع اليأس، ويعزز ُب النفس الصرب واالحتساب. 
د أبوابو  سرورًا و٧ببًة وانشراًحا ونورًا. قلبوٲبؤل لو أثر على صاحبو  أنواعو، وتعدُّ

 وأف ٲبتلئ القلب بالفأؿ الصادؽ: ،حسن الظنَّ با٣بالق  - ٗ
فهو يوقن بأف ما يقع ُب األرض  ،ا٤بسلم ال ييأس وال يقنط من رٞبة اهلل إف 

فيو  ووفق إرادتو، وىو خّب ُب جانب من جوانبو، وهلل  ،إ٭با يقع بقدرة اهلل 
لُم كذلك أف الفتنة واالبتبلء ٮبا ا٤بيزاف الذي ٲبيز الصادؽ عن الكاذب. ِحَكٌم. ويع

وا٤بؤمن مكلَّف بتهقيق شرعة اإلسبلـ ُب نفسو، والنظاـ اإلسبلمي ُب ٦بتمعو على أف 
يتهمَّل ُب سبيل ذلك الكثّب من الشدائد؛ حٌب يتهقق فيو معُب التكليف ا٤بتفرع عن 

ويسعى لتهقيق النصر، ودفع الظلم،  ،عد اهلل وا٤بسلم يتفاءؿ بو  .عبوديتو هلل 
 وإزالة الباطل. 

ك بالفأؿ الصادؽ، قلبُ  عليك أيها ا٤بسلم أف ٙبسَن الظنَّ ٖبالقك، وأف ٲبتلئَ ف
طعم السَّعادة،  والنَّوازؿ، فباألمل تذوؽُ  ا٤بشرؽ الذي يوسّْع ما ضيَّقتو ا٣بطوبُ  واألملِ 

فاؤؿ ُسنَّة نبويَّة، وصفة إٯبابيَّة للنفس السويَّة، يَبؾ أثره وبالتفاؤؿ ٙبسُّ ببهجة ا٢بياة. فالتَّ 
على تصرفات اإلنساف ومواقفو، وٲبنهو سبلمَة النفس، وا٥بمَة العالية، ويزرع فيو األمل، 

 وٰبفزه على االنبعاث إٔب العمل.
 والتفاؤؿ ما ىو إالَّ تعبّب صادؽ عن الرُّؤية الطيبة واإلٯبابية للهياة.

 :قاؿ الشاعر
 (ٔ)ما أضيق العيش لوال فسهة األملِ   أعلّْل النَّفػػػػػػػػػػػس باآلمػػػػػػػػػػاؿ أرقبػػػػػػػػهػػػػػا      

                                                

(، خزانة ٕٗٔ/ٕ( البيت يعزى للوزير مؤيد الدين الطغرائي. انظر: معاىد التنصيو على شواىد التلخيو )ٔ)
 (.ٕٖٓ/ٔكوؿ )(، الكشٚٛٔ/ٔاألدب وغاية األرب )
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 فاألمل يبعث ا٢بياة ُب الناس، واليأس يقتلهم.
اليأس يوقع الناس صرعى كاألموات، ويقتل النبوغ وا٣بصاؿ ا٢بميدة، ويصرؼ عن 

يعزز الثقة بالنفس، وينهض ّٔا من بْب األموات، وىو التأمل والتبصر ُب العاقبة، واألمل 
ٰبتاج إٔب رعاية مستمرة، وتنمية متواصلة، ومراقبة دائمة؛ حٌب ال ينهرؼ إٔب إفراط يقع 
باإلنساف ُب طوؿ األمل، والركوف إٔب الدنيا، والغفلة عن اآلخرة، أو ينهرؼ إٔب تفريط 

 .يقع باإلنساف ُب اليأس والقنوط من رٞبة اهلل 
اآلخذين بأيدي السالكْب إٔب  ،والدعاة بوصفهم الدالْب على طريق اهلل  

صراطو ا٤بستقيم، ولكوهنم أكثر الفئات احتكاًكا مع مشاكل الناس وحاجاهتم اليومية 
واالجتماعية، فهم مطالبوف بالوقوؼ على مسؤوليتهم الدعوية والدينية واالجتماعية ُب 

إلحباط، وعمَّو اليأس، وغلبو القنوط، بسبب كثرة نشر ثقافة األمل ُب عآب ساده ا
 اإلخفاقات وا٥بزائم واالنكسارات..

والداعية الفطن ٯبب أف يبثَّ رسائل األمل ُب قلوب ا٤بدعوين، وأف يكوف خطابو 
الدعوي ُب أوقات األزمات، واشتداد ا٣بطوب، وكثرة اإلحباطات، قائًما على ٧باربة اليأس 

 والقنوط.
قوي العزائم، ويبعث على ا١بد، ويعْب على الظفر، وينتشل السالكْب وإف التفاؤؿ ي

من دروب الضياع، وبراثن الضبلؿ، ويقاـو ا٤برض، فقد ثبت طبيِّا أف الذين يعيشوف تفاؤاًل 
 ىم أسرع من غّبىم على ٘باوز األمراض أو االمتثاؿ للشفاء.

يورثو طمأنينة النفس، وراحة والتفاؤؿ يدفع اإلنساف لتجاوز احملن، وٰبفّْزُه للعمل، و  
القلب، وىو السلوؾ الذي يصنع بو الرجاؿ ٦بدىم، ويرفعوف بو رؤوسهم، فهو نور وقت 
شدة الظلمات، و٨برج وقت اشتداد األزمات، ومتنفس وقت ضيق الكربات، وىو منبثق 

 والتوكل عليو، والثقة بوعده. ،من اإلٲباف باهلل 
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ينبثق الفجر، وتنجلي سهب الظبلـ واليأس. والثقة بوعده  فمن اليقْب باهلل 
رُْض ث٧َِة رَُظجَْخ حمس :يقوؿ اهلل 

َ َْ ٤ًَِْ٭٥ُ ا َٔ ةَْٝخ  ًَ ٮا َظِتٍّ إِذَا  ُٛ ِ ِي٨َ ُػ٤ّ زَحِ اَّلٍّ َٓ َولََعَ اثلٍّ
 َٔ ٍّْ إَِِل٫ِْ ث٥ٍُّ دَةَب 

ِ ِ إ  ٨َ٦ِ اَّللٍّ
َ
َْ َم٤َْضأ ْن 

َ
٪َّٮا أ َّ ُكُ٭٥ْ َو ُٛ جْ

َ
٤ًَِْ٭٥ْ خ َٔ ةَْٝخ  ًَ َ َو ٤ًَْ٭٥ِْ ِِلَُذٮبُٮا إِنٍّ اَّللٍّ

اُب الؿٍِّظ٥ًُ  جٍُّ٭٥ْ َْٝؽ حمس: ويقوؿ  [،ٛٔٔ]التوبة: ىجس٬َُٮ اَلٍّٮٍّ
َ
٪َّٮا خ َّ َس الؿَُّق٢ُ َو

َ
َظِتٍّ إَِذا اْقتًَْأ

َ ٨ْ٦َ نََنةءُ  ٩َة َذ٪ُّّجِ ِي٨َ حمس :ويقوؿ  [،ٓٔٔ]يوسف: ىجس٠ُِؾثُٮا َصةَء٥ْ٬ُ ٩ََْصُ ٢ُْٝ يَة َِٔجةدَِي اَّلٍّ
ِْسَ 

َ
ُٛ أ َ٘ ة إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ ا٣ْ ًٕ ٩ُٮَب ََجًِ ُِْ٘ٛؿ اَّلَّ َ َح ِ إِنٍّ اَّللٍّ ٮا ٨ْ٦ِ رَْْحَحِ اَّللٍّ ُُ َ٪ ْٞ َْ َت ِك٭٥ِْ  ُٛ جْ

َ
ٮُر ُٚٮا لََعَ خ

 [.ٖ٘]الزمر: ىجسالؿٍِّظ٥ًُ 

وا٤بتفائل ال يبِب من ا٤بصيبة سجًنا ٰببس فيو نفسو، لكنَُّو يتطلَُّع للفرج الذي يعقب   
 ي يَػْتَبُع كل عسر.كل ضيق، ولليسر الذ

والنصوص الٍب تبعث األمل ُب النفوس، وٙبارب: االكتئاب واالنطواء على النفس؛ 
 انتظارًا للموت، أو ىربًا من الواقع كثّبة. 

وصهابتو الربرة خّب قدوة، فمن طائفة  ولنا ُب سّبة رسولنا الكرٙب 
أصقاع الدنيا، ونشروا  مستضعفة من قبل قومهم، إٔب خلفاء وملوؾ وفاٙبْب وصلوا لكافة

ٗببادئهم وسّبهتم العطرة: العدؿ واحملبة والسبلـ، فدخل الناس ُب دين اهلل أفواًجا، وهلل 
 ا٢بمد وا٤بنَّة.

إماًما ُب التفاؤؿ والثقة بوعد اهلل تعأب، وكاف ٰبارب  ولقد كاف نبينا 
، ويصنع ا٢بياة، ويزرع األمل.   اليأس والتشاـؤ

 -مثبًل -لتفاؤؿ بسلوكو وقولو، ففي حادثة ا٥بجرة ا وقد علمنا النيب 
عندما أحدقت األخطار بالغار، وأحاط ا٤بشركوف بو، وعلى الرغم من ىذه الشدائد 

واثًقا بنصره  ،آمًنا مطمئًنا، متوكبًل على ربو  واألخطار كاف النيب 
ُب الغار فرأيت آثار  كنت مع النيب   :وحفظو. يقوؿ أبو بكر 

ما ظنك باثنين اهلل لت: يا رسوؿ اهلل، لو أف أحدىم رفع قدمو رآنا، قاؿ: ))ا٤بشركْب، ق
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ُؿوا زَةِّنَ حمس:  . يقوؿ اهلل(ٔ)((ثالثهما َٛ ِي٨َ َز ْػؿََص٫ُ اَّلٍّ
َ
ُ إِذْ أ هُ اَّللٍّ ْؽ ٩َََصَ َٞ وهُ َذ ٍّْ َت٪َُْصُ

ِ إ
نْ  ـَ َْ ََتْ ٮُل لَِىةِظج٫ِِ  ُٞ َ٘ةرِ إِذْ َح يٍَّؽهُ  ازْجَْْيِ إِذْ ٧َ٬ُة ِِف ا٣ْ

َ
٫ًَْ٤ِ َوخ َٔ ُ َق١ًِجََذ٫ُ  َل اَّللٍّ ـَ ْ٩

َ
َ٪ة َٚد َٕ ٦َ َ إِنٍّ اَّللٍّ

  [.ٓٗ]التوبة: ىجسِِبُُ٪ٮٍد ل٥َْ دََؿو٬َْة
 الصرب على ما يصب ا٤بسلم من الشدة والببلء والكوارث: - ٘

إف من أىم سبل الوقاية من آفة االنتهار: صرب ا٤بسلم على ما يصيبو من الشدة 
بسائر  وبكثرة الصبلة والدعاء، وأف يتقرب إٔب اهلل ، ستعَْب باهلل والببلء، وأف ي

ة تصيبو ىي أىوف من عذاب اآلخرة، والسبلمة من  الطاعات، وأف يعلم أف كل شدَّ
 عذاب اهلل تعأب ُب اآلخرة ال تكوف إال بالتزاـ أمره، واجتناب هنية، وقد هنى اهلل 

 عاقبة من يقتل نفسو. اإلنساَف  عن قتل نفسو، وبْبَّ النيب 
ٍة مؤقتة إٔب ما ىو أعظم خطرًا، وأبقى عذابًا.  فبل يفرُّ العاقُل من نازلٍة وشدَّ

 خلودٍ  ليست دارَ و وامتهاف واختبار، الدنيا داَر ابتبلٍء  وقد جعَل اهلل 
 ليميز اهلل  ؛فيها وٱُبَتربُوف هن العبادُ ٲبت ،وانتقاؿ رحيلٍ  واستقرار، وإ٭با ىي دارُ 

 .بيث من الطيبا٣ب
ْن  1ال٥ حمس :كما قاؿ   ة ا١باريةبانيَّ من سننو الرَّ  ةٌ سنَّ  االبتبلءُ و 

َ
َظِكَت انلٍّةُس أ

َ
أ

َذ٪ُٮَن  ْٛ َْ ُح ٮلُٮا آ٦َ٪ٍّة و٥ْ٬َُ  ُٞ ْن َح
َ
ُكٮا أ ِي٨َ  2ُحَْتَ ُ اَّلٍّ ٨٧ََ٤ٍّْٕ اَّللٍّ ًَ ِي٨َ ٨ْ٦ِ َرج٤ِِْ٭٥ْ ٤ََٚ ْؽ َذذَ٪ٍّة اَّلٍّ َٞ َو٣َ

 ْٕ واالبتبلُء ٲبهّْو الصَّادقْب من الكاذبْب،  [،ٖ -ٔ]العنكبوت: ىجس٨٧ََ٤3ٍّ ا٣ََْكذِبَِْي َوَؽُٝٮا َوَِلَ
 ويكفُّْر الذُّنوب، ويرفُع درجاِت ا٤بؤمنْب الصَّابرين وا٤بخلصْب.

 كذلكوىم األنبياء والرسل والصا٢بوف، وأصاب   ،قد أصاب الببلء سادات البشرو 
 سنة كونية ال يكاد يسلم منها أحد.، فهو شر البشر وىم الكافروف وا٤بلهدوف

  

                                                

 [.ٖٕٔٛ[، مسلم ]ٖٙٙٗ( صهيح البخاري ]ٔ)
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واجتهد ُب  ،رجع إٔب اهلل ، و  وشكرفإذا أحسن ا٤بؤمن التعامل معها فصرب
عن أيب سعيد كما جاء ُب ا٢بديث:   ا لوخّبً العبادات والطاعات كانت عاقبة الببلء 

ما يصيب المسلم، من ))قاؿ:  عن النيب  : ا٣بدري، وعن أيب ىريرة
ب، وال َىم  وال حزف وال َأًذى وال َغم ، حتى الشوكة يشاكها، إال َكفََّر َنَصٍب وال َوصَ 

 .(ٔ)((اهلل بها من خطاياه
للعبد ا٤بؤمن: صربه ورضاه على ما يصيبو من الكوارث،  ومن عبلمة حب اهلل 

اهلل إفَّ ِعَظَم الَجَزاِء مع ِعَظِم الَباَلء، وإفَّ وما يقع عليو من االبتبلء؛ ففي ا٢بديث: ))
من اهلل  .(ٕ)((إذا َأَحبَّ قَػْوًما ابْػَتاَلُىْم، َفَمْن َرِضَي فَػَلُو الرَّْضا، وَمْن َسِخَط فَػَلُو السََّخط

أواًل، والغضب عليو آخرًا. فا٤بصائب والببلء امتهاٌف للعبد، وىي عبلمة على حب اهلل 
 .لو 

(( بأنواع الببليا؛ موإف اهلل إذا أحبَّ قوًما ابتالى")) : قاؿ العبلمة ا٤بناوي
حٌب ٲبهصهم من الذنوب، ويفرغ قلؤّم من الشغل بالدنيا، غّبة منو عليهم أف يقعوا فيما 
يضرىم ُب اآلخرة. وٝبيع ما يبتليهم بو من ضنك ا٤بعيشة، وكدر الدنيا، وتسليط أىلها؛ 

٥ََ٤ْٕ َونَلَج٤َُْٮ٩ٍُّس٥ْ َظِتٍّ حمس :اهلل ليشهد صدقهم معو، وصربىم ُب آّاىدة. قاؿ   َج
ْػَجةَرُك٥ْ 

َ
ةثِؿِي٨َ َوجَج٤َُْٮ أ إذا أحبَّ . وُب ا٢بديث: ))(ٖ)"[ٖٔ]٧بمد: ىجسال٧َُْضة٬ِِؽي٨َ ٦ِ٪ُْس٥ْ َوالىٍّ

 .(ٗ)((اهلل قوًما ابتالىم، فمن صبر فلو الصبر، ومن جزع فلو الجزع

                                                

 [. و)نصب(: تعب، و)وصب(: مرض.ٔٗٙ٘( صهيح البخاري ]ٔ)
[، وقاؿ: "حسن غريب"، وأخرجو أيًضا: القضاعي ٜٖٕٙ[، والَبمذي ]ٖٔٓٗ( أخرجو ابن ماجو ]ٕ)

 [. ٕٖٜ٘[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٕٔٔٔ]
 (.ٕٙٗ/ٔ( فيض القدير )ٖ)
  [. قاؿ ا٥بيثمئٖٕٗٙ، ٖٖٖٕٙ، ٖٕٖٕٙأخرجو أٞبد ُب )مسنده( عن ٧بمود بن لبيد ] (ٗ)

 =[. قاؿ ا٢بافظٕٖٜٚ(: "رواه أٞبد ورجالو ثقات". كما أخرجو: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٜٕٔ/ٕ)
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على ما أصابو من الببلء كما ُب ا٢بديث ويصربه يعْب العبد الصاّب،  واهلل 
وكانت لو صهبة من رسوؿ اهلل -براىيم بن مهدي السلمي عن أبيو، عن جده عن إ
-  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل (( :إف العبد إذا سبقت لو من يقوؿ

قاؿ أبو  ،((اهلل منزلة، لم يبلغها بعملو ابتاله اهلل في جسده، أو في مالو، أو في ولده
منزلة التي سبقت لو من اهلل ثم صبره على ذلك حتى يبلغو الداود: زاد ابن نفيل: ))

 .(ٔ)((تعالى
ْمَٮاِل حمس :وقد قاؿ اهلل 

َ َْ ٍه ٨َ٦ِ ا ْٞ ٍء ٨َ٦ِ اْْلَٮِْف َواْْلُٮِع َوَج َونَلَج٤َُْٮ٩ٍُّس٥ْ بََِشْ
ةثِؿِي٨َ  ِ الىٍّ ِف َواثل٧ٍََّؿاِت َوبََّرِ ُٛ جْ

َ َْ وأفضل الصرب ما كاف عند الصَّْدَمة  [.٘٘ٔ]البقرة: ىجسَوا
ُر عند الصَّْدمة األوَلى)) :قاؿ  :ُب ا٢بديثكما جاء   ،األؤب  ،(ٕ)((الصَّبػْ

أي: إ٭با الصَّرب الشَّاؽُّ على النَّفس الذي يَػْعُظُم الثواب عليو إ٭با ىو عند ىجـو ا٤بصيبة 
وحرارهتا؛ فإنو يدؿ على قوة القلب، وتثبتو ُب مقاـ الصرب، وأما إذا بردت حرارة ا٤بصيبة 

ِ ِإَو٩ٍّة إَِِل٫ِْ حمس: قاؿ فكل أحد يصرب إذ ذاؾ. ٍب  َوةَبذُْ٭٥ْ ُمِىًجٌَح َٝةلُٮا إ٩ٍِّة َّلِلٍّ
َ
ِي٨َ إِذَا أ اَّلٍّ

ُٕٮَن  َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْْ٭ذَُؽوَن  156َراِص و٣َهِ
ُ
٤ًَِْ٭٥ْ َو٤ََٮاٌت ٨ْ٦ِ َربِِّ٭٥ْ َورَْْحٌَح َوأ َٔ  َٟ ِ و٣َه

ُ
-ٙ٘ٔ]البقرة: ىجس157أ

                                                                                                                                   

= ( )(: "رواتو ثقات إالَّ أف ٧بمود بن لبيد اختلف ُب ٠باعو من النيب  ٛٓٔ/ُٓٔب )الفتح
 ،  قد رآه وىو صغّب، ولو شاىد من حديث أنس عند الَبمذي وحسنو".   و 

( ا٢بديث مروي عن ٧بمد بن خالد السلمي عن أبيو عن جده، وقد صههو األلبا٘ب ُب )صهيح أيب داود( ٔ)
)إف الرجل ليكوف لو عند اهلل ا٤بنزلة، فما يبلغها بعمل، فبل )[ بلفظ: ٜٜٕ٘[، وُب )الصهيهة( ]ٜٕٗٙ]

[، وابن أيب ٜٖٓٓ[، وأبو داود ]ٖٖٕٕٛ. وقد أخرجو أٞبد ](يبتليو ٗبا يكره حٌب يبلغو إياىا( يزاؿ اهلل
[، وأبو نعيم ُب )معرفة ٔٓٛ[، والطربا٘ب ]ٖٕٜ[، وأبو يعلى ]ٙٔٗٔعاصم ُب )اآلحاد وا٤بثا٘ب( ]

  [. قاؿ ا٥بيثميٖٖٕٕٛ[ والبيهقي ُب )السنن( ]ٕٙٚٙالصهابة( من طريق ا٢بسن بن سفياف ]
واهلل - لد، وأبوه ٓب أعرفهما(: "رواه الطربا٘ب ُب )الكبّب(، و)األوسط(، وأٞبد، و٧بمد بن خإٜٕ/ٕ)

 ". -أعلم
 [.ٕٜٙ[، مسلم ]ٕٖٓٔ، ٖٕٛٔ( صهيح البخاري ]ٕ)
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؛ ٤با ٝبعت من ا٤بعا٘ب ىذه الكلمات ملجأ لذوي ا٤بصائب جعل اهلل [. ٚ٘ٔ
ِ حمسا٤بباركة، فإفَّ قولو:  ُٕٮنَ حمس توحيد وإقرار بالعبودية وا٤بلك. وقولو: ىجسإ٩ٍِّة َّلِلٍّ  ىجسِإَو٩ٍّة إَِِل٫ِْ َراِص

ٓب تعط ىذه  :إقرار با٥ببلؾ ُب الدنيا ٍب اْلبَػْعِث من الُقُبور. قاؿ سعيد ابن جبّب 
٤با قاؿ: يا أسفى على  ولو عرفها يعقوب  ،الكلمات نبيا قبل نبينا 

 يوسف.
ْـّ َسَلَمة  :وروى مسلم  يقوؿ:  قالت: ٠بعت رسوؿ اهلل  عن أ

ُٕٮنَ حمس: ما من مسلم تصيبو مصيبة، فيقوؿ ما أمره اهلل)) ِ ِإَو٩ٍّة إَِِل٫ِْ َراِص اللُهمَّ  ،ىجسإ٩ٍِّة َّلِلٍّ
. فهذا (ٔ)((خيًرا منهاْأُجْرِني في مصيبتي، َوَأْخِلْف لي خيًرا منها، إال َأْخَلَف اهلل لو 

ةثِؿِي٨َ حمس :تنبيو على قولو  ِ الىٍّ   إما با٣بلف كما َأْخَلَف اهلل ألْـّ سلمة ىجسَوبََّرِ
فإنو تزوجها ٤با مات أبو سلمة زوجها، وإما بالثَّواب ا١بزيل ُب  ،رسوَؿ اهلل 

 اآلخرة.
داء ، ويكوف على أ-كما تقدَّـ-ويكوف الصَّرب كذلك على مشاؽّْ التَّكليف 

٤ًََْ٭ةحمس :الفرائض كما قاؿ اهلل  َٔ َِبْ  َُ ِ َواْو ة َٓ َٟ ثِةلىٍّ َ٤٬ْ
َ
ُمْؿ أ

ْ
ويكوف  [. ٕٖٔ]طو: ىجسَوأ

كذلك على ترؾ ا٤بعاصي، وخاصَّة مع كثرة الدَّواعي، وغلبة الشَّهوات، وقوَّة البواعث على 
 متابعة ا٥بوى، فمبلزمُة العبادة حينئذ أشد.
معصية اهلل، فهذا ٦باىد، وصرب على طاعة اهلل،  وقد قيل: الصَّرب صرباف: صرب عن

فهذا عابد. فإذا صرب عن معصية اهلل، وصرب على طاعة اهلل أورثو اهلل الرضا بقضائو، 
 .(ٕ)وعبلمة الرضا: سكوف القلب ٗبا ورد على النفس من ا٤بكروىات واحملبوبات

  

                                                

 [.ٜٛٔ( صهيح مسلم ]ٔ)
 (.ٙٚٔ -ٗٚٔ/ٕ( انظر: تفسّب القرطيب )ٕ)
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 .حسن الظنّْ باهلل  - ٙ
 على نعمو. شكر اهلل  – ٚ
لعباده الصابرين  ر ا٤بصاب إٔب من ىو دونو، وإٔب ما أعده اهلل أف ينظ – ٛ

 من األجر ا١بزيل والثواب ُب اآلخرة.
ال يعاِب أي مشكلة، بل ينقل القاتل إٔب مآؿ  قتل النفسأف  ا٤بنتهر أف يدرؾ – ٜ

 ىو أعظم خطرًا، وأبقى أثرًا.
مل على معا١بتها ال ينبغي التغافل عن مسببات االنتهار ُب آّتمع، والع – ٓٔ

 من خبلؿ الوسائل:
 أ. عبلج ا٤بصاب من خبلؿ متخصصْب ُب الطب النفسي وا١بسدي.

 ب. إعانة احملتاج.

.  ج. نصرة ا٤بظلـو
د. برامج ُب التوعية والتنوير من خبلؿ وسائل التعليم وا٤بساجد وسائر وسائل 

 اإلعبلـ.
 ىػ. العدالة االجتماعية.

 من غّب ٧باباة وال ٛبييز.و. الصرامة ُب تطبيق القانوف 
ز. الوعظ من خبلؿ التذكّب باآلخرة، وبياف حقيقة ا٢بياة الدنيا، وعاقبة ا٤بنتهر ُب 

 اآلخرة.
مبلحظة من تظهر عليو عبلمة من العبلمات الٍب قد تكوف من الدوافع  – ٔٔ

ّب والكسل والبطالة، وتغ والقلق النفسي، وا٣بموؿ، االكتئابلئلقداـ على ىذا الفعل، ك
أو  ،ُب الدراسة إٮباؿٍ ا٢باؿ إٔب االنعزاؿ واالنطواء، والسلوؾ إٔب ما يثّب الريبة، من ٫بو: 

 أو إٮباؿ للمظهر والشكل ا٣بارجي، أو النظرة السلبية للمجتمع.العمل، تقاعٍس عن 
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األمور احملببة ب عدـ متعتوو  ،باألنشطة ا٤بعتادة اىتماـ الشخوْقد فػَ من العبلمات: و  
األمل، أو الشعور بالذنب، أو نقلو ألقواؿ ْقد فػَ عن  -مثبًل –ابة حديثو، كهديثو وغر إليو، 

  شاذة ومتطرفة.
، أو تعاطي ا٤بخدرات وا٤بسكراتومن العبلمات: صهبة غاؿ أو متطرؼ، أو 

 . و٫بو ذلك.أخذ دواء ضروري. العبلج أو عنا٤بريض امتناع 
 ال يتفاقم األمر، والعبلج والعمل على معا١بة ذلك ُب بداياتو أفضل وأيسر؛ حٌب

يبدأ من االىتماـ وا٤ببلحظة وا٤بتابعة من قبل الوالدين لؤلوالد ُب البيت وا٢بي وا٤بدرسة إٔب 
ا٤بتابعة العامة من قبل آّتمع والدولة ٤بن تظهر عليو عبلمة أو مؤشر لسلوؾ منهرؼ أو 

 فكر متطرؼ. 
عيًدا عن التعنيف أو االستهزاء أو أف ينهج ا٤بربوف هنًجا سليًما ُب الَببية ب – ٕٔ

االنتقاص أو اإلجبار ٗبا ٱبالف رغبة الولد مع توفر خيارات أخرى، من ٫بو اإلجبار مثبًل 
على الزواج ٗبن ال يرغب، أو ا٢بمل على ٚبصو دراسي أو عمل غّب مناسب و٫بو 

 ذلك. 
أف يكوف أف يراعي ا٤بريب الظروؼ واألحواؿ، ويلتمس األعذار، ويتسامح، و  – ٖٔ

لْب الكبلـ، وناصًها حكيًما، ومنصًتا متتبًعا، بعيًدا الصفات األخبلؽ ا٤بذمومة، عامبًل ٗبا 
 يعلم.

كاالكتئاب، والفصاـ،   والسلوكية معا١بة األمراض واالضطرابات النفسية - ٗٔ
 من خبلؿ التوجو إٔب الطبيب ا٤بتخصو، أو إٔب ا٤بصهة النفسية عند ا٢باجة. واإلدماف

لعمل على تطهّب آّتمع من كثّب من األمراض الٍب تفشت فيو، كالطبقية ا – ٘ٔ
قيم واألنانية والقطيعة، وبا٤بقابل ينبغي تعزيز منظومة القيم اإلسبلمية واألخبلقية وال سيما 

اُحم والتَّواُصل  .الَبَّ
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أف يشغل اإلنساف نفسو ٗبا يفيده؛ ألف الفراغ يولد آفات ُب النفس، وأف  – ٙٔ
لسالك طريق ا٥بداية والرشاد نصب عينيو أىدافًا سامية، وأف يسعى إٔب ا٤بعإب ّٔمة يضع ا

، وأف يدرؾ قيمة ا٥بدؼ الذي يسعى إليو؛ فإف ذلك ٩با ٰبرض الدافعية عنده للسعي  وعـز
فيستسهل ُب سبيل ذلك الصعاب، وٰبتمل ما يصيبو من ا١بهد والببلء بنفس والعمل، 

  راضية.  كما قاؿ الشاعر:
 (ٔ)فمػػػػػا انقاَدِت اآلماُؿ إال ِلصاِبر            ألستسػػهلنَّ الصػػػػػعب أو أُدرَِؾ ا٤بُب    

                                   
  

                                                

 ( البيت من الطويل، وىو ببل نسبة.ٔ)
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 رذراضدابع اضـطـبحث                                    
 اضرياء                                                 

 
 

 أواًل: تعريف الرياء وبياف خطره:
 تعريف الرياء لغة واصطالًحا: – ٔ

أََريْػُتُو الشيء  . يقاؿ:مشتق من الرؤية ،-بكسر الراء وٚبفيف التهتانية وا٤بد-الرياء 
 :واالسم .وقـو ُمرَاُءوفَ  ،رَاءٍ افتعل من الرأي والتدبّب. وفبلف مُ  :أْرأَيْػُتو. واْرَتآهُ : وأصلو ،فرآه

 ،ا. وفبلف يَػتَػرَاَءىرأى بعضهم بعضً  :يقاؿ: فعل ذلك رياء و٠بعة. وتَػرَاَءى ا١بمعاف .الرّْيَاءُ 
 .(ٔ)ينظر إٔب وجهو ُب ا٤برآة :أي

ترؾ اإلخبلص ُب ": بأنو  ا١برجا٘بأما تعريف الرياء ُب االصطبلح فقد عرفو 
 . (ٕ)"فيو  العمل ٗببلحظة غّب اهلل

ا، فالعمل لغّب لّبوه ويظنوا بو خّبً  ؛الرياء ىو إظهار العمل للناس" (:ا٤بصباح)وُب 
 .(ٖ)منو" اهلل، نعوذ باهلل

 : الفعل ا٤بقصود بو رؤية ا٣بلق غفلة عن ا٣بالق وعماية عنو.وقيل
 . : مبلحظة األشكاؿ ُب األعماؿوقيل

                                                

 (.ٖٕٛٗ/ٙوىري، مادة: )رأى( )الصهاح، للج( ٔ)
 (. ٖٔٔالتعريفات )ص: (ٕ)
 (.ٕٙٗ/ٔا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )روي( )( ٖ)
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  .سهولة الطاعة ٗبشهد ا١بماعة :وقيل
 . (ٔ)وزواؿ ا٤بشاؽ ُب ا٤بؤل ،نشاط ُب ا٣ببلءوقيل: سقوط ال

طلب ا٤بنزلة ُب قلوب الناس بإيرائهم خصاؿ  :الرياء" :وقاؿ اإلماـ الغزإب 
، ا٣بّب إال أف ا١باه وا٤بنزلة تطلب ُب القلب بأعماؿ سوى العبادات وتطلب بالعبادات

  .(ٕ)"واسم الرياء ٨بصوص ٕبكم العادة بطلب ا٤بنزلة ُب القلوب بالعبادة
طلب ما ُب الدنيا  :وحقيقة الرياء" : أبو بكر بن العريب وقاؿ القاضي

 .(ٖ)"طلب ا٤بنزلة ُب قلوب الناس :بالعبادات، وأصلو
:الرّْ  حدُّ " : وقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي إرادة العامل بعبادتو غّب وجو  ياء ا٤بذمـو

لو منهم ٫بو ماؿ أو اهلل تعأب، كأف يقصد اطبلع الناس على عبادتو وكمالو، فيهصل 
 .(ٗ)"جاه أو ثناء

 (:الرياء") (:السُّمعة)و (الرّْياء) ْبالفرؽ ب ُب بياف وقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
لقصد  ؛إظهار العبادة :وا٤براد بو ،بكسر الراء وٚبفيف التهتانية وا٤بد وىو مشتق من الرؤية

وسكوف ا٤بيم مشتقة من  بضم ا٤بهملة (:والسُّْمَعة)و .فيهمدوا صاحبها ،رؤية الناس ٥با
 وقاؿ .والرياء ٕباسة البصر ،لكنها تتعلق ٕباسة السمع ،وا٤براد ّٔا ٫بو ما ُب الرياء ،٠بَِعَ 

أف ٱبفي عملو هلل  (:السمعة)و ، أف يعمل لغّب اهلل (:الرياء)  بن عبد السبلـا
، صغراأل الرياء والسمعة ُب األعماؿ أو األقواؿ من الشرؾ. و (٘)"ٍب ٰبدث بو الناس

 فكبلٮبا من ا٤بزالق ا٣بطّبة إٔب الضبلؿ.

                                                

 (.ٗٛٔالتوقيف على مهمات التعاريف )ص: (ٔ)
 (.ٜٕٚ/ٖ( إحياء علـو الدين )ٕ)
 (.ٕٕٔ/ٕٓ(، وانظر: تفسّب القرطيب )ٗ٘ٗ/ٗأحكاـ القرآف ) (ٖ)
 .(ٜٙ/ٔالزواجر عن اقَباؼ الكبائر )( ٗ)
 (.ٙٛ/ٖٕ(، وانظر: عمدة القاري )ٖٖٙ /ٔٔفتح الباري، البن حجر )( ٘)
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مراعاة غّب اهلل معو ُب بعض األمور، وىو  (:الشرؾ الصغّب") :قاؿ الراغب 
ة شَُْرُِكٮنَ حمسالرياء والنفاؽ ا٤بشار إليو بقولو:  ُ َخ٧ٍّ َٕةَِل اَّللٍّ ََكَء ذ٧ًَِة آدَة٧َ٬ُة َذَذ َٓ ََلُ ُْشَ َٕ  ىجسَص

ٍّْ و٥ْ٬َُ ُمَْرُِكٮنَ َو٦َة يُؤْ حمس [،ٜٓٔ:]األعراؼ
ِ ِ إ ْزََث٥ْ٬ُُ ثِةَّللٍّ

َ
 .(ٔ)"[ٙٓٔ:]يوسف ىجس٨ُ٦ِ أ

 وأما الرياء فهو أف يريد الناس بطاعة اهلل " :وقاؿ ابن عبد السبلـ 
 :وٮبا ضرباف ،وعبادتو

 .أف ال يريد بتلك الطاعة إال الناس :أحدىما
 ألنو أقبل على اهلل ؛ئْبأف يريد بطاعتو الناس ورب الناس وىذا أخف الريا :والثاني
 وأما األوؿ فإنو إعراض عن اهلل . وعلى الناس من وجو ،من وجو بالكلية، 

أنا أغنى الشركاء عن )) :لقوؿ اهلل  ؛وكبلٮبا ٧ببط للعمل ،وإقباؿ على الناس
   .(ٖ)"(ٕ)((الشرؾ، من عمل عماًل أشرؾ فيو معي غيري، تركتو وشركو

 
 أسباب الرياء:  - ٕ

، وحب ا١باه إما لذاتو؛ ا٢بمد والثناءوا٤بدح و  حب ا١باه وا٤بنزلة أسباب، منها: للرياء
ألجل تلذذه بنفس ا١باه كمن يقصد بعبادتو اشتهاره بالصبلح وكثرة ا٤بريدين وكمن يرى 

، أو للتوصل بو إٔب مصاّب وأغراض لئبل ينسبونو إٔب الكسل ؛ٝباعة يعبدوف اهلل فيوافقهم
 دنيوية أخرى.

                                                

 (.ٕ٘ٗا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )شرؾ( )ص: (ٔ)
 [.ٜٕ٘ٛصهيح مسلم ] (ٕ)
(، وانظر: الرعاية ٢بقوؽ اهلل، للهارث ٘٘أو ٨بتصر رعاية احملاسيب )ص: مقاصد الرعاية ٢بقوؽ اهلل  (ٖ)

 .(ٗٙٔ -ٖٙٔاحملاسيب )ص:
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أما ا٤بخِلو فبل للمدح والثناء، ٧ببة ا٤برائي باب السقوط ُب مزالق الرياء: فمن أس
وال يلتفت إٔب مدح الناس أو ذمّْهم لو؛ إذ ال كماَؿ ٗبدحهم وال  ،يعمل إال هلل 
 نقو بذمهم.

 .الطمع فيما ُب أيدي الناسومن أسباب الرياء: 
 .الفرار من أٓب الذـومنها: 

 .اإلخبلصا١بهل ٗبا يقابلو من فوائد و  وعاقبتو، ءٕبقيقة الرياومنها: ا١بهل 
 
 ما يورث الرياء من األخالؽ المذمومة:بياف  – ٖ

وا٤بباىاة بالعلم والعمل والتفاخر  ،حب الرياسة : مذمومة منهايورث الرياء خصااًل 
وبالعلم والعمل  ،والتكاثر با٤باؿ وغّبه من أمور الدنيا ،و٧ببة العلو ،بالدين والدنيا

 ما أف يناؿ من ٰباسده من ا٤بنزلة وا٢بمد ا منبل خوفً  ،هاسد عليهما من غّب منافسةوالت
وحب  ،ىو أعلم منو :لئبل يقاؿ ؛أو ناظر فيو ،ىو ورد ا٢بق على من أمر بو ،ال ينالو

 .(ٔ)وترؾ تعلم من ٰبتاج إٔب تعليمو ،الغلبة ُب ا٤بناظرة
 
 أمارات الرياء: – ٗ

 :: للمرائي ثبلث عبلماتنو قاؿأ  علي بن أيب طالبروي عن 
  .يكسل إذا كاف وحدهأ.  

  .اسينشط إذا كاف ُب النَّ ب. 
  

                                                

(. و)مقاصد الرعاية ٕٕٛ-ٖٕٕ ُب )الرعاية ٢بقوؽ اهلل تعأب(، للهارث احملاسيب )ص:( انظر ذلك مفصبًل ٔ)
 (.ٖٛ-٢ٛٓبقوؽ اهلل تعأب(، البن عبد السبلـ )ص:
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 .(ٔ)يزيد ُب العمل إذا أثِب عليو، وينقو إذا ذـج. 
ترؾ العمل ألجل الناس رياء، والعمل ألجل الناس  : قاؿ الفضيل بن عياضو 

 .(ٕ)شرؾ، واإلخبلص أف يعافيك اهلل منهما
من أراد أف يعلم من نفسو أنو مراء " :لدين بن عبد السبلـ وقاؿ اإلماـ عز ا

 ؛فيفعل الطاعة ،ويكره الذـ ،أف ٰبب ا٢بمد على الطاعة :اأو ٨بلو فعبلمة كونو مرائيً 
 . ا من الذـخوفً 

ا ال يعلمو الناس ٓب يقنع بعلم اهلل منو أو علم علمً  ،وإذا أخلو العمل هلل 
 .فأحب الناس إليو من ٲبدحو على ذلك، س عليووىاج قلبو حملبة إطبلع النا ،ذلك

وال تتمُب طاعة ال  ،وإف طالب نفسو بطاعة خفية ثقلت عليو وٓب تطاوعو على ذلك
  .يعلم ّٔا أحد

ا على علم اهلل اقتصارً  ؛الرياء بأف يعمل العبد العمل ال يريد بو إال اهلل  يوينف
وارحو أو بقلبو كالفكر الذي يهيج فقد يعمل العمل ُب السر ٔب ،الذي بيده النفع والضر

كيف ٚبفي مثل ىذه   :البكاء واألحزاف فتجزع نفسو من خفاء ذلك عن الناس فتقوؿ لو
  ؟اا عظيمً ولو علموا ّٔا لقمت عندىم مقامً  ،الفضيلة عن الناس

حٌب يلـز قلبو اإلخبلص فيقنع  وال يعلم العبد أف ُب ذلك ضعة قدره عند ربو 
فإف غلبتو على  ،اطلع عليو منع قلبو من االرتياح إٔب اطبلعهم عليوفإف  ،اهلل  بعلم

ا حٌب يفرغ من وال يزاؿ حذرً  ،وامتنع من الركوف إليو ،االرتياح رد عليها بالكراىة واإلباء
ا  فإف كاف العمل ظاىرً  ،فإذا فرغ من العمل منع نفسو من طلب التسميع بو ،العمل

                                                

 (.ٜٙ/ٔ(، الزواجر )ٜٕٙ/ ٖ( انظر: إحياء علـو الدين )ٔ)
(،  آّالس ٕٖة القرآف، لئلماـ النووي )ص:(، التبياف ُب آداب ٞبلٚ( انظر: األذكار، لئلماـ النووي )ص:ٕ)

(، اآلداب الشرعية، ٔٗ/ٔ(، الرسالة القشّبية )ٜٙ(، الزواجر )ص:ٕ٘ٔ/ٔالوعظية، للسفّبي الشافعي )
 (.ٕٙٙ/ٔالبن مفلح )
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فليوطن نفسو على أف  ،وع يـو ا١بمعة ُب ا٤بسجدوالتط ،وطلب العلم ،كتشييع ا١بنائز
 .(ٔ)"وال ينظر إٔب علم من ال يضر وال ينفع وال يلتفت إليو ،تقنع بعلم اهلل تعأب

 
 الرياء:  أقساـ - ٘

 أ. الرياء جلي وخفي:
جلي وخفي، فا١بلي ىو الذي يبعث  :اعلم أف الرياء": قاؿ اإلماـ الغزإب 

ىو ما ال ٰبمل  :قصد الثواب، وىو أجبله، وأخفى منو قليبًل على العمل وٰبمل عليو ولو 
كالذي يعتاد تعأب،  على العمل ٗبجرده إال أنو ٱُبَفُّْف العمل الذي يريد بو وجو اهلل 

 التهجد كل ليلة ويثقل عليو، فإذا نزؿ عنده ضيف تنشط لو وخف عليو.
ا ولكنو مع أيضً  ما ال يؤثر ُب العمل، وال بالتسهيل والتخفيف :وأخفى من ذلك

باطبلع الناس على طاعتو، فَػُربَّ عبد  رَّ سَ أف يُ  :ذلك ُمْسَتْبِطٌن ُب القلب، وأجلى عبلماتو
ويَػُردُُّه ويُػَتمُّْم العمَل كذلك، ولكن إذا اطلع  وُ ٱبلو ُب عملو، وال يعتقد الرياء، بل يكرىُ 

دة، وىذا السرور يدؿ على عليو الناس سره ذلك وارتاح لو وَروََّح ذلك عن قلبو شدة العبا
رياء خفي منو يُػَرشُّْح السُُّروَر، ولوال التفات القلب إٔب الناس ما ظهر سروره عند اطبلع 

ار ُب ا٢بجر، فأظهر منو اطبلع ا ُب القلب استكناف النَّ الناس، فلقد كاف الرياء مستكنً 
يقابل ذلك بكراىية ا٣بلق أثر الفرح والسرور، ٍب إذا استشعر لذة السرور باالطبلع وٓب 

فيصّب ذلك قوتا وغذاء لِْلِعْرِؽ ا٣ْبَِفيّْ ُب الرياء حٌب يتهرؾ على نفسو حركة خفية 
ا يطلع عليو بالتعريض أو بالشمائل كخفض ا أف يتكلف سببً ا خفيِّ فيتقاضى تقاضيً 

 الصوت وآثار الدموع.

                                                

(، وانظر: الرعاية ٢بقوؽ اهلل تعأب، ٘ٛ -ٗٛ( مقاصد الرعاية ٢بقوؽ اهلل تعأب، البن عبد السبلـ )ص: ٔ)
 (.ٜٕٕ-ٕٕٛاحملاسيب )ص:للهارث 
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تو ولكنو أف ٱبتفي ٕبيث ال يريد االطبلع، وال يسر بظهور طاع :وأخفى من ذلك
مع ذلك إذا رأى الناس أحب أف يقابلوه بالبشاشة والتوقّب، وأف يثنوا عليو، وأف ينشطوا ُب 
قضاء حوائجو، وأف يسا٧بوه ُب البيع والشراء، وأف يوسعوا لو ُب ا٤بكاف، فإف قصر فيو 

ا ُب نفسو كأنو يتقاضى االحَباـ مع ُمَقصٌّْر ثقل ذلك على قلبو ووجد لذلك استبعادً 
اعة الٍب أخفاىا، ومهما ٓب يكن وجود العبادة كعدمها ُب كل ما يتعلق با٣بلق ٓب يكن الط

ا عن َشْوٍب َخِفيٍّ من الرياء أخفى من دبيب النمل، وكل ذلك يوشك أف ٰببط خاليً 
يُقوَف.  األجر، وال يسلم منو إال الصّْدّْ

ظم ٩با ٰبرص وٓب يزؿ ا٤بخلصوف خائفْب من الرياء ا٣بفي ٯبتهدوف ُب إخفائها أع
الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أف ٚبلو أعما٥بم الصا٢بة فيجازيهم اهلل ُب 
يـو القيامة بإخبلصهم، إذ علموا أف اهلل ال يقبل ُب القيامة إال ا٣بالو وعلموا شدة 
حاجتهم وفاقتهم ُب القيامة، وأنو يـو ال ينفع فيو ماؿ، وال بنوف، وال ٯبزي والد عن 

 .(ٔ)."..ولده
 

 بو: الرياء بحسب ما يراءىب. 
 ياء ٕبسب ما يراءى بو ٟبسة أقساـ:الرَّ  أفَّ   الغزإب اإلماـ ذكر
ة ليوىم بذلك شدَّ  ؛فارهوؿ والصَّ ين بالبدف، وذلك بإظهار النُّ ياء ُب الدّْ : الرّْ ؿاألوَّ 

 ين وغلبة خوؼ اآلخرة.االجتهاد، وعظم ا٢بزف على أمر الدّْ 
جود على أس، وإبقاء أثر السُّ ء با٥بيئة والزي، وذلك بتشعيث شعر الرَّ : الرياانيالثَّ 

ا، كّل ذلك قً وتركو ٨برَّ  ،وبوترؾ تنظيف الثَّ  ،وتقصّب األكماـ ،الوجو، وغلظ الثّياب
 ة.نَّ بع للسُّ و متَّ إلظهار أنَّ 

                                                

 (.ٖٕٚ(، موعظة ا٤بؤمنْب )ص:ٖ٘ٓ/ٖإحياء علـو الدين( )(  انظر ذلك مفصبًل ُب )ٔ)
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 ،كمةطق با٢بوالنُّ  ،ذكّبين بالوعظ والتَّ ياء بالقوؿ، ويكوف من أىل الدّْ : الرّْ الثّالث
كر ُب ٧بضر فتْب بالذّْ ٙبريك الشَّ  :إلظهار غزارة العلم، ومن ذلك ؛وحفظ األخبار واآلثار

 هي عن ا٤بنكر أمامهم.اس، واألمر با٤بعروؼ والنَّ النَّ 
جود و٫بو كوع والسُّ ي بطوؿ القياـ والرُّ ياء بالعمل، وذلك كمراءاة ا٤بصلّْ : الرّْ الّرابع

 ذلك.
ائرين، كأف يطلب ا٤برائي من عآب أف يزوره ليقاؿ: ب والزَّ : ا٤براءاة باألصهاالخامس

 .(ٔ)فهذه ا٣بمسة ىي ٦بامع ما يرائي يوخ.ذكر الشُّ  كثرةُ   :ا، ومن ذلكا قد زار فبلنً فبلنً  إفَّ 
 

 درجات الرياء بحسب قصد المرائي:ج. 
 ياء ٕبسب قصد ا٤برائي أربع درجات:للرّْ أف  ذكر اإلماـ الغزإب 

، كالذي يصلي أماـ الناس، ولو واب أصبًل غلظها أال يكوف مراده الثَّ : وىي أاألولى
 انفرد فإنو ال يصلي، ورّٗبا دفعو الّرياء إٔب الّصبلة من غّب طهر.

من قصده إلظهار عملو. وىذا النوع قريب ٩با قبلو ُب  واب أقلَّ قصده للثَّ  : أفَّ الثانية
 اإلٍب.

أحدٮبا وحده ال يبعثو على  ياء، ٕبيث إفَّ الرّْ  واب وقصد: أف يتساوى قصد الثَّ الثةالثَّ 
غبة ُب العمل، وىذا قد أفسد ٗبقدار ما العمل، ولكن ٤با اجتمع القصداف انبعثت فيو الرَّ 

 على أنّو ال يسلم من العقاب. أصلح، وظواىر األخبار تدؿُّ 
  

                                                

 (.ٜٕٚ/ ٖ( إحياء علـو الدين )ٔ)
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لك ما ترؾ ا لنشاطو، ولو ٓب يكن ذيً ا ومقوّْ هً : أف يكوف اطبلع الناس مرجّْ ابعةالرَّ 
و ينقو منو أو يعاقب صاحبو على مقدار واب ولكنَّ وع ال ٰببط أصل الثَّ العبادة، وىذا النَّ 

 .(ٔ)"وابياء، ويثاب على مقدار قصد الثَّ قصد الرّْ 
 
 :ما يتوىم أنو رياء وليس برياء  - ٙ

أرأيت  :قاؿ: قيل لرسوؿ اهلل  ، عن أيب َذرٍّ  :جاء ُب ا٢بديث
بشرى  تلك عاجلُ ))من ا٣بّب، وَٰبَْمُدُه الناس عليو؟ قاؿ:  العمل الرجل يعملُ 

 .(ٕ)((المؤمن
قاؿ: قلت: يا رسوؿ   عن أيب ذروُب لفظ عند أٞبد وابن ماجة والبزار: 

 .(ٖ)((تلك عاجل بشرى المؤمن))اهلل، الرجل يعمل لنفسو فيهبو الناس؟ قاؿ: 
 ،رى اْلُمَعجََّلُة لو با٣بّبىذه البش :معناه :قاؿ العلماء" :قاؿ اإلماـ النووي 

ٍب يوضع لو القبوؿ ُب  ،فَػُيَهبُّْبُو إٔب ا٣بلق ،َو٧َبَبَِّتِو لو ،وىي دليل على ِرَضاِء اهلل تعأب عنو
َدُه الناس من غّب تَػَعرٍُّض منو ٢بمدىم .األرض  .(ٗ)"وإال فالتعرض مذمـو ،ىذا ُكلُُّو إذا ٞبَِ

فُيَهبَّب   ،ِٓب إذا أخلَو النيَة والقصَد هلل العآَب على غِّب العا ويرفُع اهلل 
كذلك إٔب ا٣بلق، وٰبمده الناس من غّب أف يتعرض ىو لذلك، أو يطلبو، أو يكوف من 

ِٓ حمس :قصده، فيكوف ُمَكرًَّما ُب الدنيا واآلخرة؛ لسبلمتو من غوائل الرياء كما قاؿ  يَْؿَٚ
 
ُ
ِي٨َ أ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٦ِ٪ُْس٥ْ َواَّلٍّ ُ اَّلٍّ قاؿ ا٢بافظ ابن حجر  [.ٔٔ]آّادلة: ىجسودُٮا ا٥َْ٤ِْٕ٣ َدرََصةٍت اَّللٍّ

: "يرفع اهلل  ورفعة الدرجات تدؿ على  ،ا٤بؤمن العآب على ا٤بؤمن غّب العآب
                                                

 (.ٕٖٓ -ٖٔٓ/ٖ( ا٤بصدر السابق )ٔ)
 [.ٕٕٗٙمسلم ]( صهيح ٕ)
 [.ٜٖ٘٘[، والبزار ]ٕٕ٘ٗ[، وابن ماجة ]ٕٚٚٗٔ( أخرجو أٞبد ]ٖ)
 (.ٜٛٔ/ٙٔعلى صهيح مسلم )( شرح النووي ٗ)
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ورفعتها تشمل ا٤بعنوية ُب الدنيا بعلو  ،إذ ا٤براد بو كثرة الثواب ؤّا ترتفع الدرجات ؛الفضل
 .(ٔ)"اآلخرة بعلو ا٤بنزلة ُب ا١بنة وا٢بسية ُب ،ا٤بنزلة وحسن الصيت

 
 التحذير من الرياء وبياف خطره وعاقبتو: ثانًيا:

 ا٣بفي الذي يتسلل إٔب أعماؿ فيفسدىا.  ف الرياء ىو الشرؾ األصغرإ
ةَء َرب٫ِِّ حمس :عن اإلشراؾ ُب عبادتو فقاؿ  وقد هنى اهلل  َٞ ِ َذ٨ْ٧َ ََكَن يَؿُْصٮ ٣

ًٓ َوةِْلًة ٢ْ٧َْٕ َخ٧َ ًَ َظًؽا ٤َْٚ
َ
َْ شَُْرِْك ثَِِٕجةَدةِ َرب٫ِِّ أ  [.ٓٔٔ]الكهف: ىجسَو

 .الناس وٞبدَ   اهلل "نزؿ فيمن يقصد بعبادتو وجوَ  : قاؿ اإلماـ الغزإب
واستشعر ا٣بجلة ُب قلبك إف وصفت نفسك بأنك   ،من ىذا الشرؾ ُمتَِّقًياا ن حذرً فك

الشرؾ يقع على القليل والكثّب لست من ا٤بشركْب من غّب براءة عن ىذا الشرؾ؛ فإف اسم 
  .(ٕ)منو"

"ٰبتمل أف يريد: الشرؾ باهلل، وىو عبادة غّبه، فيكوف  : وقاؿ ابن جزي
ج٧ٍَّة إِلَُ٭ُس٥ْ إََِلٌ َواِظؽٌ حمس :راجًعا إٔب قولو 

َ
، أو يريد الرياء؛ ألنو الشرؾ ىجسيُٮَِح إَِِلٍّ خ

    واهلل - العمـو ُب ا٤بعنيْبأف ٰبمل على  األصغر، واللفظ ٰبتمل الوجهْب، وال يبعد
 .(ٖ)"-أعلم

وقد جاء ُب كثّب من النصوص  التهذير من الرياء وبياف عاقبتو؛ وما ذاؾ إال ألف 
 .العبادَة فيما َٓب ُتشرَع ألْجلوا٤برائي قد استعمل 

                                                

 (.ٔٗٔ/ٔفتح الباري )( ٔ)
 (.ٚٙٔ/ٔ( إحياء علـو الدين )ٕ)
 (.ٙٚٗ/ٔ( تفسّب ابن جزي )التسهيل لعلـو التنزيل( )ٖ)
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وقد  ،٩بقوت تعأب اعلم أف الرياء حراـ وا٤برائي عند اهلل" :قاؿ اإلماـ الغزإب 
 .(ٔ)"آليات واألخبار واآلثارشهدت لذلك ا

يعجل لو ، فإنو الدنيا العاجلة و٥با يعمل ويسعى، وإياىا يبتغيفمن كاف يريد بعملو 
أف يفعل ذلك بو،   ُب الدنيا ما يشاء من بسط الدنيا عليو، أو تقتّبىا ٤بن أراد اهلل

٨ْ٦َ حمس :قاؿ كما  ،ألنَّو ٓب ٱُبلو العمل هلل ؛ أو إىبلكو ٗبا يشاء من عقوباتو
٬َة ٦َْؾمُ  َٓ ٤َْ٪ة ََلُ َصَ٭٪٥ٍَّ يَْى َٕ ٤َْ٪ة ََلُ ذًَِ٭ة ٦َة نََنةءُ ل٨ْ٧َِ ٩ُؿِيُؽ ُث٥ٍّ َص ضٍّ َٔ َٕةِص٤ََح  ٮ٦ًة ََكَن يُؿِيُؽ ا٣ْ

ًُُ٭٥ْ َمْن١ُٮرً  ٦َBْؽُظٮًرا  ْٕ َٟ ََكَن َق ِ و٣َه
ُ
ًََْٕ٭ة و٬ََُٮ ُمْؤ٨ٌِ٦ َٚأ ِػَؿةَ وََقَع لََ٭ة َق ٌْ َراَد ا

َ
 ىجسCا َو٨ْ٦َ أ

 [.ٜٔ-ٛٔ]اإلسراء:
ْخ٧َةلَُ٭٥ْ ذًَِ٭ة و٥ْ٬َُ ذًَِ٭ة حمس :وقاؿ 

َ
ًَة َوزِيجََذَ٭ة ٩ُٮَّفِ إَِِلِْ٭٥ْ أ جْ ٨ْ٦َ ََكَن يُؿِيُؽ اْْلًََةةَ اَلَّ

ٮا ذًَِ٭ة َوبَ  ?َْ ُحجَْؼُكٮَن  ُٕ ٍَ ٦َة َوَ٪ ٍّْ انلٍّةُر وََظجِ
ِ ِػَؿةِ إ ٌْ ِي٨َ ٣َحَْف لَُ٭٥ْ ِِف ا َٟ اَّلٍّ ِ و٣َه

ُ
٢ٌ ٦َة أ َِ ة

٤٧َُْٕٮَن   [.ٙٔ-٘ٔ]ىود: ىجس@ََك٩ُٮا َح
٧ببط للعمل الذي البسو، وىو من العوائق الٍب تعرقل سّب ، فهو خطره عظيموالرياء 
٤ُٮا َوَؽَٝةدُِس٥ْ ثِةل٨ّ٧َِْ حمس :وقد قاؿ اهلل  .العبد إٔب اهلل  ُِ َْ ُتجْ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

ِي ُح٪ِْٛ  َذى ََكَّلٍّ
َ َْ َٮاٍن َوا ْٛ ِػؿِ َذ٧ََس٫ُُ٤ ٧َ٠َس٢َِ َو ٌْ ِ َواِْلَٮِْم ا َْ يُْؤ٨ُ٦ِ ثِةَّللٍّ ُٜ ٦َةََلُ رِاَةَء انلٍّةِس َو

َْ َحْ٭ِؽي ا٣ْ   ُ ة ٠ََكُجٮا َواَّللٍّ ٍء ِم٧ٍّ ِؽُروَن لََعَ ََشْ ْٞ َْ َح ا  َك٫ُ َوْْلً َوةث٫َُ َواث٢ٌِ َذََتَ
َ
٫ًَْ٤ِ دَُؿاٌب َٚأ ٮَْم َٔ َٞ

إف القلب الصلد ا٤بغطَّى بالرياء، مثلو كمثل صفواف عليو تراب،  [.ٕٗٙبقرة:]ال ىجسا٣ََْكِٚؿِي٨َ 
إنو حجر ال خصب فيو وال ليونة، يغطيو تراب خفيف، ٰبجب صبلدتو عن العْب، كما 
أف الرياء ٰبجب صبلدة القلب ا٣بإب من اإلٲباف..ٍب جاء ا٤بطر الغزير فذىب بالَباب 

و، وٓب ينبت زرعو، وٓب يثمر ٜبرة، كذلك القلب القليل! فانكشف ا٢بجر ٔبدبو وقساوت
 هذا مثل ضربو اهلل ف الذي أنفق مالو رئاء الناس، فلم يثمر خّبًا وٓب يعقب مثوبة.
 فَّ أف الناس يروف ُب الظاىر ألنفقة ا٤بنافق وا٤برائي وا٤بؤمن الذي ٲَبُنُّ بصدقتو َويُػْؤِذي، يعِب: 

                                                

 (.ٖٜٕ/ ٖ( إحياء علـو الدين )ٔ)
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ىذا الصَّْفَواف، فإذا كاف يـو القيامة اضمهل ُكلُُّو  كما يُػَرى الَباب على ٥بؤالء أعمااًل 
كأنّو ٓب يكن كما أذىب اْلَواِبُل ما كاف على الصَّْفَواف   ،و ٓب يكن هلل ألنَّ  ؛َواْضَمَهلَّ 

 من الَباب.
احمس َك٫ُ َوْْلً  .أجرد ال شيء عليو: ىجسَذََتَ
ءٍ حمس ِؽُروَن لََعَ ََشْ ْٞ  .على ثواب شيء :ىجسَْ َح
ة ٠ََكُجٮحمس  ا وإ٭بَّ  ،وطلب ما عنده ألهنم ٓب يعملوه هلل  ؛عملوا ُب الدنيا ىجساِم٧ٍّ

 .(ٔ)"ٞبدىم فصار ذلك معظم من أعما٥بم وطلبَ  ،الناس عملوه رياءَ 
ْخَ٪ةٍب ََتْؿِي ٨ِْ٦ حمس :وقاؿ اهلل  

َ
ْن دَُسٮَن ََلُ َص٪ٌٍّح ٨ِْ٦ ََن٢ًٍِ َوأ

َ
َظُؽُز٥ْ أ

َ
يََٮدَّ أ

َ
خ

جَْ٭ةُر ََلُ ذًِ
َ َْ َىةٌر ذ٫ًِِ ََتْذَِ٭ة ا ْٔ ِ َوةَبَ٭ة إ

َ
ةُء َٚأ َٛ َٕ ًُ َوةث٫َُ ا١ِْ٣ََبُ َوََلُ ُذّرِيٌٍّح 

َ
ِ اثل٧ٍََّؿاِت َوأ

َ٭ة ٨ْ٦ِ ُُكّ
ُؿونَ  ٍّ١ َٛ ٤ٍَُّٕس٥ْ َتذَ يَةِت ٣َ ٌْ ُ ٣َُس٥ُ ا ُ اَّللٍّ َٟ يُبَّْيِ ِ  [.ٕٙٙ]البقرة: ىجس٩َةٌر َٚةْظََتََْٝخ ٠ََؾل

بستاَف من النخيل واألعناب وإ٭با جعل جل ثناؤه ال" :قاؿ اإلماـ الطربي 
ْن دَُسٮَن ََلُ حمسالذي قاؿ جل ثناؤه لعباده ا٤بؤمنْب: 

َ
َظُؽُز٥ْ أ

َ
يََٮدَّ أ

َ
 لنفقة ا٤بنافق مثبًل  :ىجسخ

ٗبا يظهر ٥بم من صدقتو، وإعطائو -الٍب ينفقها رياء الناس، ال ابتغاء مرضاة اهلل، فالناس 
لو ذلك أياـ حياتو. ُب ُحْسِنِو كهسن ٤با يُػْعَطى وعملو الظاىر يثنوف عليو وٰبمدونو بعم

من ٬بيل وأعناب، لو فيها من كل  ،لعملو مثبًل  وىي ا١بنة الٍب ضرّٔا اهلل  ،البستاف
ألف عملو ذلك الذي يعملو ُب الظاىر ُب الدنيا، لو فيو من كل خّب من عاجل ؛ الثمرات

وحسن الثناء عند  الدنيا، يدفع بو عن نفسو ودمو ومالو وذريتو، ويكتسب بو احملَمدة
الناس، ويأخذ بو سهمو من ا٤بغنم مع أشياء كثّبة يكثر إحصاؤىا، فلو ُب ذلك من كل 

 لعملو، بأف فيها من كل خّب ُب الدنيا، كما وصف جل ثناؤه ا١بنة الٍب وصف مثبًل 
 الثمرات.

                                                

 (.ٕٓٓ/ٔ(، ا٣بازف )ٖٔٙ/ٔ(، تفسّب البغوي )ٕٕٙ/ٕ( انظر: الكشف والبياف )ٔ)
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ةءُ حمسٍب قاؿ جل ثناؤه:  َٛ َٕ ًُ َوةث٫َُ ا١ِْ٣ََبُ َوََلُ ُذّرِيٌٍّح 
َ
صاحب ا١بنة  أف :، يعِبىجسَوأ

ةءُ حمس ،أصابو الكرب َٛ َٕ ًُ َوةَبَ٭ةحمسصغاٌر أطفاؿ.  :ىجسَوََلُ ُذّرِيٌٍّح 
َ
 :يعِب: فأصاب ا١بنة ،ىجسَٚأ

َىةٌر ذ٫ًِِ ٩َةٌر َٚةْظََتََْٝخ حمس ْٔ ِ جنتو تلك أحرقتها الريح الٍب فيها النار، ُب  بذلك أفَّ  :، يعِبىجسإ
ارهتا، وُب حاؿ صغر ولده حاؿ حاجتو إليها، وضرورتو إٔب ٜبرهتا بكربه، وضعفو عن عم

وعجزه عن إحيائها والقياـ عليها. فبقي ال شيء لو، أحوج ما كاف إٔب جنتو وٜبارىا، 
 باآلفة الٍب أصابتها من اإلعصار الذي فيو النار.

يقوؿ: فكذلك ا٤بنفق مالو رياء الناس، أطفأ اهلل نوره، وأذىب ّٔاء عملو، وأحبط 
كاف إٔب عملو، حْب ال ُمْستَػْعَتَب لو، وال إقالة من   أجره حٌب لقيو، وعاد إليو أحوج ما

ذنوبو وال توبة، واضمهل عملو كما احَبقت ا١بنة الٍب وصف جل ثناؤه صفتها عند كرب 
 .(ٔ)"صاحبها وطفولة ذريتو أحوَج ما كاف إليها فبطلت منافعها عنو

د بو؟ ُب ا٢بسرة لسلب النعمة من ا٤بقصو  ا٤بثل الذي ضربو اهلل وقد قيل ُب 
  ثبلثة أقاويل:
 : أنو مثل للمرائي ُب النفقة ينقطع عنو نفعها أحوج ما يكوف إليها. أحدىا
٤ببلذ الدنيا ٰبصل ُب اآلخرة على  ؛: ىو مثل للمفرّْط ُب طاعة اهلل والثاني

  .ا٢بسرة العظمى
 .(ٕ): ىو مثل للذي ٱبتم عملو بفسادوالثالث

ِ حمس :وقد قيل ُب تفسّب قوؿ اهلل  َؾاٌب َمِؽيٌؽ َواَّلٍّ َٔ حِّبَةِت لَُ٭٥ْ  ي٨َ َح١ُ٧ُْؿوَن الكٍّ
َٟ ٬َُٮ َحجُٮرُ  و٣َهِ

ُ
قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  .ال يصعد عملهم ىم أىل الرياء [:ٓٔ]فاطر: ىجسَو١ْ٦َُؿ أ

                                                

 (.ٔٙ٘/ٔ(، تفسّب الراغب األصفها٘ب )ٕٙٙ/ٕ(، وانظر: الكشف والبياف )ٖٗ٘ -ٕٗ٘/٘( تفسّب الطربي )ٔ)
 (.ٖٔٗ/ ٔالنكت والعيوف ) (ٕ)
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: "قاؿ ٦باىد، وسعيد بن جبّب، وشهر بن حوشب :  ،ىم ا٤براؤوف بأعما٥بم
 .(ٔ)" ة اهلل، وىم بُػَغَضاء إٔب اهلليعِب: ٲبكروف بالناس، يوٮبوف أهنم ُب طاع

 : ُب بياف أقساـ العمل إذا كاف لغّب اهلل   قاؿ ابن رجب
 أقساـ: "واعلم أف العمل لغّب اهلل 

؛ لغرض دنيوي،  (ٕ)فتارة يكوف رياًء ٧بًضا ٕبيث ال يراد بو سوى مراءاة ا٤بخلوقْب أ.
ِ َٝةُمٮا ٠َُكةَِل ِإَوذَ حمس :كهاؿ ا٤بنافقْب ُب صبلهتم، كما قاؿ اهلل  ة َٓ ا َٝةُمٮا إَِِل الىٍّ

 ًٓ ًِ٤َٝ ٍّْ
ِ َ إ َْ يَْؾ٠ُُؿوَن اَّللٍّ ََٚٮي٢ٌْ ل٧ُْ٤َِى٤َِّْي حمس :وقاؿ  [،ٕٗٔ]النساء: ىجسيَُؿاُءوَن انلٍّةَس َو

دِِ٭٥ْ َقة٬ُٮَن  4 َٓ ِي٨َ ٥ْ٬ُ َخ٨ْ َو ِي٨َ ٥ْ٬ُ يَُؿاُءوَن  5اَّلٍّ ٮَن  6اَّلٍّ ُٔ ُٕٮَن ال٧َْة  ىجس7َوي٧ََْ٪
وىذا الرياء احملض ال يكاد يصدر من مؤمن ُب فرض الصبلة والصياـ، وقد  [.ٚ-ٗ]ا٤باعوف:

يصدر ُب الصدقة الواجبة أو ا٢بج، وغّبٮبا من األعماؿ الظاىرة، أو الٍب يتعدى نفعها، 
فإف اإلخبلص فيها عزيز، وىذا العمل ال يشك مسلم أنو حابط وأف صاحبو يستهق 

 ة.والعقوب  ا٤بقت من اهلل
ويشاركو الرياء فإف شاركو من أصلو فالنصوص  وتارة يكوف العمل هلل  ب.

 عن أيب ىريرة  :وُب )صهيح مسلم(  . الصهيهة تدؿ على بطبلنو أيًضا وحبوطو
أنا أغنى الشركاء عن الشرؾ، من )) :قاؿ: يقوؿ اهلل  عن النيب 

 .(ٖ)((عمل عماًل أشرؾ فيو معي غيري، تركتو وشركو

                                                

(،  زاد ا٤بسّب ٜٓٙ/ٖ(، تفسّب البغوي )ٙٗٗ/ٕٓ(. وانظر: انظر: تفسّب الطربي )ٖٚ٘/ٙ( تفسّب ابن كثّب )ٔ)
(، فتح القدير، ٕٖٖ/ٗٔرطيب )(، تفسّب القٕٓٔ/ٛ(، الكشف والبياف )ٓٔ/ٚ(، الدر ا٤بنثور )ٛٓ٘/ٖ)

 (.ٜٖٗ/ٔٔ(، روح ا٤بعا٘ب )ٕٜٖ/ٗللشوكا٘ب )
 (.ٜٖٕٗ/ٙ"يقاؿ: )راءى( فبلف الناس يرائيهم )مراءاة(". الصهاح، مادة: )رأى( ): ( قاؿ ا١بوىري ٕ)
 [.ٜٕ٘ٛ( صهيح مسلم ]ٖ)
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ٍب طرأت عليو نية الرياء فبل يضره، فإف كاف  إف كاف أصل العمل هلل  وأما ج.
خاطرًا ودفعو فبل يضره بغّب خبلؼ، وإف اسَبسل معو، فهل ٰببط بو عملو أـ ال يضره 
ذلك وٯبازى على أصل نيتو؟ ُب ذلك اختبلؼ بْب العلماء من السلف قد حكاه اإلماـ 

ال يبطل بذلك، وأنو ٯبازى بنيتو  ورجها أف عملو ، أٞبد وابن جرير الطربي
 وغّبه.  األؤب وىو مروي عن ا٢بسن البصري

أف ىذا االختبلؼ إ٭با ىو ُب عمل يرتبط آخره بأولو،    وذكر ابن جرير
كالصبلة والصياـ وا٢بج، فأما ما ال ارتباط فيو كالقراءة والذكر وإنفاؽ ا٤باؿ ونشر العلم، 

 .(ٔ)ليو، وٰبتاج إٔب ٘بديد نية"فإنو ينقطع بنية الرياء الطارئة ع
"إف كاف العمل موافًقا للشريعة ُب الصورة الظاىرة،  : وقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب

ولكن ٓب ٱبلو عاملو القصد هلل فهو مردود على فاعلو، وىذا حاؿ ا٤بنافقْب وا٤برائْب، كما 
َ و٬ََُٮ َػةدِحمس :اهلل قاؿ  ٮَن اَّللٍّ ُٔ ِ َٝةُمٮا إِنٍّ ال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي ُُيَةدِ ة َٓ ُخُ٭٥ْ ِإَوَذا َٝةُمٮا إَِِل الىٍّ

 ًٓ ًِ٤َٝ ٍّْ
ِ َ إ َْ يَْؾ٠ُُؿوَن اَّللٍّ ََٚٮي٢ٌْ حمس  :وقاؿ [، ٕٗٔ]النساء: ىجس٠َُكةَِل يَُؿاُءوَن انلٍّةَس َو

دِِ٭٥ْ َقة٬ُٮَن  4ل٧ُْ٤َِى٤َِّْي  َٓ ِي٨َ ٥ْ٬ُ َخ٨ْ َو ِي٨َ ٥ْ٬ُ يَُؿاءُوَن  5اَّلٍّ ُٕٮَن ا 6اَّلٍّ ٮَن َوي٧ََْ٪ ُٔ ل٧َْة
ًٓ َوةِْلًة حمس: اهلل و٥بذا قاؿ  ،[ٚ-ٗ]ا٤باعوف: ىجس7 ٢ْ٧َْٕ َخ٧َ ةَء َرب٫ِِّ ٤ًََْٚ َٞ ِ َذ٨ْ٧َ ََكَن يَؿُْصٮ ٣

َظًؽا
َ
َْ شَُْرِْك ثِِٕجَةَدةِ َرب٫ِِّ أ  . (ٕ)"[ٓٔٔ]الكهف: ىجسَو

ا، وقد يكوف غّب وا٤برائي ُب صبلتو قد يكوف منافقً " : الشنقيطيقاؿ الشيخ 
قد يرائي ُب عمل ما،  :الرياء أعم من جهة، والنفاؽ أعم من جهة أخرى، أيف منافق.

ا بالبعث وا١بزاء وبكل أركاف اإلٲباف، وال يرائي ُب عمل آخر، بل يكوف ويكوف مؤمنً 

                                                

 (.ٖٛ -ٜٚ/ٔ( باختصار عن )جامع العلـو وا٢بكم( )ٔ)
 (.ٖ٘ٛ/ ٔ( تفسّب ابن كثّب )ٕ)
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ا ظاىره ٨بالف لباطنو ُب كل شيء، ال ُب الصبلة وا٤بنافق دائمً  ا فيو كل اإلخبلص.٨بلصً 
 .(ٔ)"اءاة ُب الصبلة من أعماؿ ا٤بنافقْبولكن جاء النو: بأف ا٤بر  فقط.

والشرؾ ا٣بفي احملتمل قد يتسلل إٔب عبادات فيفسدىا. وقد ُروَي أفَّ من الشرؾ ما 
  ىو أخفى من دبيب النمل.

"ولذلك عجز عن الوقوؼ على غوائلو ٠باسرة العلماء  : قاؿ اإلماـ الغزإب
وبواطن مكايدىا. وإ٭با يبتلى بو فضبًل عن عامة العباد، وىو من أواخر غوائل النفس 

العلماء والعباد ا٤بشمروف عن ساؽ ا١بد؛ لسلوؾ سبيل اآلخرة، فإهنم مهما هنروا أنفسهم 
وجاىدوىا، وفطموىا عن الشهوات، وصانوىا عن الشبهات، وٞبلوىا بالقهر على 
 أصناؼ العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع ُب ا٤بعاصي الظاىرة الواقعة على ا١بوارح،

فطلبت االسَباحة إٔب الظاىر با٣بّب، وإظهار العمل والعلم فوجدت ٨بلًصا من مشقة 
آّاىدة إٔب لذة القبوؿ عند ا٣بلق، ونظرىم إليو بعْب الوقار والتعظيم، فنازعت إٔب إظهار 
الطاعة، وتوصلت إٔب إطبلع ا٣بلق، وٓب تقنع باطبلع ا٣بالق، وفرحت ٕبمد الناس وٓب 

وعلمت أهنم إذا عرفوا تركو للشهوات، وتوقيو للشبهات، وٙبملو مشقات تقنع ٕبمد اهلل، 
العبادات، أطلقوا ألسنتهم با٤بدح والثناء، وبالغوا ُب اإلعزاز، ونظروا إليو بعْب االحَباـ، 
وتربكوا بلقائو، ورغبوا ُب بركتو ودعائو وفاٙبوه بالسبلـ وا٣بدمة وقدموه ُب آّالس واحملافل 

صابت النفس ُب ذلك لذة ىي من أعظم اللذات وشهوة ىي أغلب وتصاغروا لو فأ
الشهوات فاستهقرت فيو ترؾ ا٤بعاصي وا٥بفوات واستبلنت خشونة ا٤بواظبة على العبادات 

وبعبادتو ، إلدراكها ُب الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات فهو يظن أف حياتو باهلل 
 يعمى عن دركها إال العقوؿ النافذة القوية، ا٤برضية، وإ٭با حياتو؛ ٥بذه الشهوة ا٣بفية الٍب

ويرى أنو ٱبلو ُب طاعة رب العا٤بْب، وقد أثبت ا٠بو ُب جريدة ا٤بنافقْب، وىو يظن أنو 

                                                

 (.ٙٔٔ/ ٜأضواء البياف ) (ٔ)
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من ا٤بقربْب. وىذه مكيدة للنفس ال يسلم منها إال الصديقوف، ومهواة ال  عند اهلل 
 . (ٔ)يرقى منها إال ا٤بقربوف"

عقد اإلٲباف فهو كفر  ُبينقسم قسمْب: فإف كاف الرياء "والرياء  : قاؿ ابن بطاؿ
الدرؾ األسفل من النار. وإف كاف الرياء ٤بن سلم لو عقد اإلٲباف من  ُبونفاؽ، وصاحبو 

بعض أعمالو، فليس ذلك ٗبخرج من اإلٲباف إال أنو مذمـو  ُبالشرؾ، و٢بقو شيء من الرياء 
 . (ٕ) لوقْب مع َٞبِْد ربو، َفُهـر ثواب عملو ذلك"بعض أعمالو َٞبَْد ا٤بخ ُبفاعلو؛ ألنو أشرؾ 

ا؛ ألف ا خفيِّ شركً  :وإ٭با ٠بّْيَ  .-كما تقدـ-( شرؾ أصغر)و (شرؾ خفي)الرياء و 
 .ا فيوأو جعل لو شريكً  ،وقد قصَد بو غّبَه،  صاحبو يُظهُر عملو هلل

الب ببذؿ والعبُد مط .والنياُت وا٤بقاصُد وأعماؿ القلوب ال يعلمها إال اهلل  
وقد جاء ُب  ،والبعد عن أسبابو، وإخبلص القصد هلل  ،ا١بهد ُب التخلو من الرياء

و٫بن نتذاكر  قاؿ: خرج علينا رسوؿ اهلل   عن أيب سعيد :ا٢بديث
أال أخبركم بما ىو أخوؼ عليكم عندي من المسيح ))ا٤بسيح الدجاؿ، فقاؿ: 

 فَػيُػَزيّْنُ خفي، أف يقـو الرجل يصلي، الشرؾ ال))قاؿ: قلنا: بلى، فقاؿ:  ،((؟الدجاؿ
. فدؿَّ على أف خطر الرياء أعظم من خطر ا٤بسيح (ٖ)((رَُجلٍ  َنَظرِ  من يَػَرى لما َصاَلَتُو؛

 َوِشْرؾَ  ِإيَّاُكمْ  :يا أيها الناسفقاؿ: )) وُب رواية: خرج النيب الدجاؿ. 

                                                

 (.ٖٚٔ/ ٗ(، فيض القدير )ٕ٘ٚ -ٕٗٚ/ ٖإحياء علـو الدين ) (ٔ)
 (.ٖٔٔ/ٔ( شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ٕ)
(: "ىذا إسناد ٖٕٚ/ُٗب )زوائده( )  [. قاؿ البوصّبيٕٗٓٗ[، وابن ماجو ]ٕٕ٘ٔٔ( أخرجو أٞبد ]ٖ)

: "صهيح اإلسناد"، ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا: [، وقاؿٖٜٙٚحسن". وأخرجو أيًضا: ا٢باكم ]
 [.ٖٔٗٙالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
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 َصاَلَتوُ  يُػَزيّْنُ  أحدُُكم يقوـَ  َأفْ ))؟ قاؿ: السَّرَائِر ِشْرؾُ ((، قالوا: يا رسوؿ اهلل وما السََّرائِرِ 
 .(ٔ)((السََّرائِرِ  ِشْرؾُ  فذلك إليو، النَّاسُ  لِيَػْنظُرَ  َجاِىًدا

فإذا كاف الناس ينظروف إٔب ا٤برائي فإنو يتقن صبلتو وٰبسنها، وإذا كاف بعيًدا عن 
 أعْب الناس فإنو يتساىل ويتعجل.  

ليكم: الشرؾ األصغر، قالوا: وما الشرؾ إف أخوؼ ما أخاؼ عوُب ا٢بديث: ))
لهم يـو القيامة: إذا ُجِزَي النَّاُس بأعمالهم:  األصغر؟ قاؿ: الرياء، يقوؿ اهلُل 

نيا فانظروا ىل تجدوف عندىم جزاءً   .(ٕ)؟!((اْذَىُبوا إلى الذين كنتم تُػَراُءوَف في الدُّ
دُّ على عهد رسوؿ اهلل قاؿ: ُكنَّا نَػعُ   عن شداد بن أوس، عن أبيو :وُب رواية
 أفَّ الرّْياء: الشرؾ األصغر(ٖ). 

قاؿ اهلل )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  :وُب ا٢بديث
تبارؾ وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرؾ، من عمل عماًل أشرؾ فيو معي غيري، 

 .(ٗ)((تركتو وشركو

                                                

[، ٖ٘ٛ٘( ا٢بديث مروي عن جابر وعن ٧بمود بن لبيد. حديث جابر: أخرجو البيهقي ُب )السنن الكربى( ]ٔ)
ة [، وابن خزٲبٖٓٗٛ[. حديث ٧بمود بن لبيد: أخرجو ابن أيب شيبة ]ٖٔٗٔوُب )شعب اإلٲباف( ]

 [.ٕٕٚٛ[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٗٙٔٛ[، والديلمي ]ٖٜٚ]
[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ٖٔٓٗ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٖٖٕٙٙ، ٖٖٕٓٙ( أخرجو أٞبد ]ٕ)

(: "أخرجو أٞبد والبيهقي ُب ُٖٕٓٔب )ا٤بغِب عن ٞبل األسفار( )ص:  [، قاؿ العراقئٕٗٙ]
بيد ولو رواية ورجالو ثقات، ورواه الطربا٘ب من رواية ٧بمود بن لبيد عن )الشعب( من حديث ٧بمود بن ل

(: "حديث ٧بمود بن لبيد ىذا رواه أٞبد بإسناد ٖٗ/ٔ)  رافع بن خديج". وقاؿ ا٢بافظ ا٤بنذري
  جيد، وابن أيب الدنيا، والبيهقي ُب )الزىد( وغّبه".

[، وصههو، ووافقو ٖٜٚٚ[، وا٢باكم ]ٕٙٗٔ( ][، والطربا٘ب ُب )مسند الشاميْبٖٔٛٗأخرجو البزار ]( ٖ)
 [.ٕٗٗٙالذىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]

 [.ٜٕ٘ٛصهيح مسلم ] (ٗ)
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أقبلو، بل أتركو لذلك "فمن عمل شيًئا ٕب ولغّبي ٓب  : قاؿ اإلماـ النووي
 .(ٔ)الغّب. وا٤براد أف عمل ا٤برائي باطل ال ثواب فيو، ويأٍب بو"

يا ))يقوؿ:  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل   وعن عبد اهلل بن يزيد
الزنا، والشهوة  :نَػَعايَا العرب، يا نَػَعايَا العرب، إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم

وما الشهوة ا٣بفية؟ قاؿ: حب  : قيل أليب داود السجستا٘بوقد . (ٕ)((الخفية
 .(ٖ)الرئاسة
َع )) :يقوؿ: قاؿ النيب   اعن سلمة، قاؿ: ٠بعت جندبً و  من َسمَّ

 .(ٗ)((َسمََّع اللَُّو بو، ومن يُػَراِئي يُػَراِئي اهلل بو
من )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ، عن ابن عباس :وعند مسلم

 .(٘)((ى اهلل بوَسمََّع َسمََّع اهللُ ِبِو، َوَمْن رَاَءى رَاءَ 
على ذلك بأف  يراءي بو الناس جازاه اهلل  وا٤بعُب: من عمل لغّب اهلل 

 .(ٙ)يفضهو ويظهر ما يبطنو ويسَبه
  

                                                

 (.ٙٔٔ/ٛٔشرح النووي على صهيح مسلم )( ٔ)
رواه الطربا٘ب بإسنادين رجاؿ أحدٮبا رجاؿ الصهيح غّب عبد اهلل بن بديل "(: ٕ٘٘/ٙ)  قاؿ ا٥بيثمي( ٕ)

(: "رواه الطربا٘ب بإسنادين أحدٮبا صهيح". قولو: ٙٛٔ/ٖ)  . وقاؿ ا٤بنذري"ء، وىو ثقةبن ورقا
 : كأنو يقوؿ: قد ذىبت العرب ينعيهم.()يا نعايا العرب()

 (.ٕ٘ٔ/ٓٔ(، ٦بموع الفتاوى )٘ٓٗ/ٕالطيوريات )( ٖ)
 [.ٕ٘ٔٚ، ٜٜٗٙ( صهيح البخاري ]ٗ)
 [.ٜٕٙٛسلم ]( صهيح م٘)
(، ٕٛٓ/ٓٔ(، وانظر: شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ٚٗ/ٕالصهيهْب ) كشف ا٤بشكل من حديث( ٙ)

 (.ٙٛ/ٖٕ(، عمدة القاري )ٖٖٙ /ٔٔفتح الباري، البن حجر )
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 ؛من راءى بعملو و٠بعو الناس :قاؿ العلماء معناه" :وقاؿ اإلماـ النووي 
  .بو يـو القيامة الناس وفضهو  ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خّبه ٠بع اهلل

  .عيوبو  معناه من ٠بع بعيوب الناس وأذاعها أظهر اهلل :وقيل
  .أ٠بعو ا٤بكروه :وقيل
  .ليكوف حسرة عليو ؛ثواب ذلك من غّب أف يعطيو إياه  أراه اهلل :وقيل
وكاف ذلك حظو  ،الناس  من أراد بعملو الناس أ٠بعو اهلل :معناه :وقيل

 .(ٔ)"منو
رب صائم ليس لو )) : قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرةو 

 .(ٕ)((من صيامو إال الجوع، ورب قائم ليس لو من قيامو إال السهر
عن أيب ما جاء  :ومن األحاديث الٍب تنوُّ على الوعيد الشديد ُب حق ا٤برائْب

إف أوؿ الناس يُػْقَضى يـو ))يقوؿ:  ٠بعت رسوؿ اهلل  :قاؿ  ىريرة
فَػَعرََّفُو نَِعَمُو فَػَعَرفَػَها، قاؿ: فما عملت فيها؟ قاؿ: القيامة عليو رجل استشهد، فَأُِتَي بو 

قاتلت فيك حتى استشهدت، قاؿ: كذبت، ولكنك قاتلت أِلَْف يُػَقاَؿ: َجِريء، فقد 
قيل، ثم ُأِمَر بو َفُسِحَب على وْجِهِو حتى أُْلِقَي في النار، ورجل تَػَعلََّم اْلِعْلَم، َوَعلََّمُو 

رفو نعمو فعرفها، قاؿ: فما عملت فيها؟ قاؿ: تعلمت العلم، وقرأ القرآف، فأتي بو فع
وعلمتو وقرأت فيك القرآف، قاؿ: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقاؿ: عالم، وقرأت 
القرآف ليقاؿ: ىو قارئ، فقد قيل، ثم أمر بو فسحب على وجهو حتى ألقي في 

و فعرفو نعمو النار، ورجل وسع اهلل عليو، وأعطاه من أصناؼ الماؿ كلو، فأتي ب
فعرفها، قاؿ: فما عملت فيها؟ قاؿ: ما تركت من سبيل تحب أف ينفق فيها إال 

                                                

 (.ٙٔٔ /ٛٔشرح النووي على صهيح مسلم )( ٔ)
(: "ىذا إسناد صهيح رجالو ثقات". ٜٙ/ُٕب )زوائده( )  [، قاؿ البوصّبيٜٓٙٔأخرجو ابن ماجو ] (ٕ)

 [.ًٖٕٖٙضا: النسائي ُب )الكربى( ]وأخرجو أي
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أنفقت فيها لك، قاؿ: كذبت، ولكنك فعلت ليقاؿ: ىو جواد، فقد قيل، ثم أمر بو 
 .(ٔ)((فسحب على وجهو، ثم ألقي في النار

ا من تَػَعلََّم ِعْلًما مِ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةو  مَّ
ا من الدنيا، لم يجد َعْرَؼ ال يَػتَػَعلَُّمُو إال ليصيب بو عرضً  اهلل  يُػْبتػََغى بو وجوُ 

 .(ٕ)رٰبها :يعِب ((،الجنة يـو القيامة
 ؛ال تَػَعلَُّموا العلمَ ))قاؿ:  أف النيب   عن جابر بن عبد اهللو 

وا بو المجالس، فمن فعل ذلك لِتَُباُىوا بو العلماء، وال لُِتَماُروا بو السفهاء، وال َتَخيػَّرُ 
 .(ٖ)((فالنار النار

  

                                                

 [.ٜ٘ٓٔ( صهيح مسلم ]ٔ)
[، وأبو يعلى ٖٗٙٙ[، وأبو داود ]ٕٕ٘[، وابن ماجو ]ٚ٘ٗٛ[، وأٞبد ]ٕٕٚٔٙأخرجو ابن أيب شيبة ]( ٕ)

[، وقاؿ: "صهيح سنده ثقات رواتو على شرط الشيخْب"، ٕٛٛ[، وا٢باكم ]ٛٚ[، وابن حباف ]ٖٖٚٙ]
"رواه أبو  : [. قاؿ اإلماـ النوويٖٗٙٔا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ووافقو الذىيب. وأخرجو أيضً 

 (. وقاؿ العراقيٛ٘ٗداود بإسناد صهيح. واألحاديث ُب الباب كثّبة مشهورة" رياض الصا٢بْب )ص:
 :(: "أخرجو أبو داود وابن ماجو بإسناد جيد".ٗٚ)ص 

(: "ىذا إسناد رجالو ثقات على شرط ٖٚ/ٔ) ُب )زوائده(  [، قاؿ البوصّبيٕٗ٘أخرجو ابن ماجو ] (ٖ)
[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ٕٔٛ[، وٛباـ ]ٜٕٓ[، وا٢باكم ]ٚٚمسلم". وأخرجو أيًضا: ابن حباف ]

(: "أخرجو ابن ماجو من حديث جابر بإسناد صهيح". وقولو: ٕٚ)ص:  [. قاؿ العراقيٖ٘ٙٔ]
أي: ال ٚبتاروا بو خيار  ()وال ٚبّبوا بو آّالس()اٮبا. أي: ال تتعلموا بالتاءين فهذفت إحد ()ال تعلموا()

أي: فلو النار أو فيستهق النار، والنار مرفوع على األوؿ منصوب.  ()فالنار()آّالس وصدورىا. قولو: 
 (.ٔٔٔ/ٔحاشية السندي على سنن ابن ماجو )
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ترؾ العمل ألجل الناس رياء، والعمل ألجل الناس  : وقاؿ الفضيل بن عياض
  .(ٔ)شرؾ، واإلخبلص أف يعافيك اهلل منهما

أف ٱبلو العبد دينو وعملو فبل يشرؾ بو  :اإلخبلص : قاؿ سعيد بن جبّبو 
 .(ٕ)ُب دينو وال يرائي بعملو

من مؤل كيَسو حًصى، ٍب  من يعمل رياًء و٠ُبعة كمَثلِ  بعُض ا٢ُبكماء: "مثلُ  قاؿو 
دخل السوؽ؛ ليشَبي بو، فإذا فتهو بْب يدي البائع افتضح، وضرب بو وجهو، فلم 

، فكذلك َمن عِمل ًئاوال يُعَطى بو شي !ٰبصل لو بو منفعٌة سوى قوؿ الناس: ما أمؤَل كيسو
اهلل قاؿ  .لو ُب عملو سوى مقالة الناس، وال ثواَب لو ُب اآلخرةللرياء والسُّمعة، ال منفعَة 

: ٤َْ٪ةهُ ٬ََجةءً ٦َ٪ُْسٮًراحمس َٕ ٤٧ُِٮا ٨ِْ٦ َخ٢ٍ٧َ ََٚض َٔ األعماؿ  :أي ،[ٖٕ]الفرقاف: ىجسَوَِٝؽ٦َْ٪ة إَِِل ٦َة 
يبطل ثوأّا صارت كا٥بباء ا٤بنثور، وىو الغبار الذي يرى ُب  الٍب قصد ّٔا غّب اهلل 

 .(ٖ)شمس"شعاع ال
 

 إجماؿ مضار الرياء:
الرياء ٧ببط للعمل ومضيع لؤلجر والثواب، وسبب ٤بقت اهلل تعأب، وىو من الكبائر 

 ا٤بهلكة.
الرياء خطره عظيم على الفرد وآّتمع، وقد تقدـ  أنو أخطر على ا٤بسلمْب من 

الغنم، ا٤بسيح الدجاؿ، وجاء ُب حديث آخر ما يدؿ على أنو أشد فتًكا من الذئِب ُب 

                                                

(،  آّالس ٕٖ، لئلماـ النووي )ص:(، التبياف ُب آداب ٞبلة القرآفٚ( انظر: األذكار، لئلماـ النووي )ص:ٔ)
(، اآلداب الشرعية، ٔٗ/ٔ(، الرسالة القشّبية )ٜٙ(، الزواجر )ص:ٕ٘ٔ/ٔالوعظية، للسفّبي الشافعي )

 (.ٕٙٙ/ٔالبن مفلح )
 (.ٗٚٔ/ٔ(، تفسّب البغوي )ٙ/ٕانظر: الكشف والبياف )( ٕ)
 (.ٜٙ/ٔ) عن اقَباؼ الكبائر الزواجر( ٖ)
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 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   ن كعب بن مالك األنصاري، عن أبيوفعن اب
ما ذئباف جائعاف أرسال في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الماؿ والشرؼ ))

وا٤براد بو: ا١باه وا٤بنصب  ،مقصود ا٢بديث أف ا٢برص على ا٤باؿ والشرؼ. ف(ٔ)((لدينو
لغنم؛ ألف ذلك األشر والبطر يستفز صاحبو، أكثر إفساًدا للدين من إفساد الذئبْب ل

؛ الستدعائو العلو ُب األرض والفساد ا٤بذمومْب  ويأخذ بو إٔب ما يضره وذلك مذمـو
أنو ٰبرص على ا٤باؿ وعلى الشرؼ فيفسد دينو ٕبرصو ذلك، وقصد الرياء  :يعِب .(ٕ)شرًعا

 والسمعة، وعدـ إخبلصو ُب العمل والعبادة.
اب ُب اآلخرة كما تقدـ، بل قد يكوف من أسباب مضاعفة الرياء من أسباب العذ

 ((. القيامة يـو النار بهم ُتَسعَّر أوؿ منكما تقدـ ُب حديث: ))  ،العذاب وشدتو
والرياء من أسباب الذؿ والصغار وا٥بواف؛ ذلك أف ا٤برائي ال يسلم أف يفضح ُب 

ما تقدـ ُب حديث: للناس ما يبطنو فيسقط من أعْب الناس ك الدنيا، فيظهر اهلل 
ٮُل حمس :((، وقاؿ اهلل بو اهللُ  يُرائي يُرائي ومن بو، اهلل سمَّعَ  سمَّع من)) ُٞ َو٦ِ٪ُْ٭٥ْ ٨ْ٦َ َح

ٌح ثِة٣ََْكِٚؿِي٨َ  َُ ٮا ِإَونٍّ َصَ٭٪٥ٍَّ ل٧َُِعً ُُ َٞ َْ ِِف ا٣ِْٛذَْ٪حِ َق ذِِّنِ خَ ْٛ َْ َت  [.ٜٗ]التوبة: ىجسااَْؾْن ِِل َو

                                                

[، وقاؿ: "حسن ٖٕٙٚ[، والَبمذي ]ٕٕٚٚ[، والدارمي ]ٗٛٚ٘ٔ[، وأٞبد ]ٖٕٙٚ] ( أخرجو ابن أيب شيبةٔ)
[. ٖٜٛٚ[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٜٛٔ[، والطربا٘ب ]ٕٕٖٛصهيح"، وأخرجو أيًضا: ابن حباف ]

قولو: )بأفسد ٥با( أي: بأكثر فساًدا للغنم. )والشرؼ( أي: ا١باه، معطوؼ على ا٤باؿ. والبلـ ُب قولو: 
ححمس :ينو( الـ البياف، كهي ُب قولو )لد َٔ ة ًَ ْن يُذ٥ٍِّ الؿٍّ

َ
َراَد أ

َ
كأنو قيل ٤بن؟ قاؿ: [، ٖٖٕ]البقرة: ىجسل٨ْ٧َِ أ

٤بن أراد. وكذا ىنا، كأنو قيل: بأفسد ألي شيء؟ فقيل: لدينو. وال يصح جعلها متعلقة بأفسد؛ ألنو ال ٯبوز 
 على سبل البدؿ". انظر: دليل الفا٢بْب لطرؽ تعلق حرُب جرٍّ بلفظ واحد، ومعُب واحد بعامل واحد إال

(. وفيو مبالغة ُب الذـ ٤بن جعل ا٤باؿ وا١باه ٕٓٗ -ٜٔٗ/ٗرياض الصا٢بْب، البن عبلف البكري الشافعي )
 غاية.

 (.ٕ٘ٔ/ ٓٔ(، وانظر: انظر: ٦بموع الفتاوى )٘ٗٗ/ ٘( فيض القدير )ٕ)
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وىو من  اآلخرة، ا٤برائي الثواب ٰبـر على أف الرياء وقد جاء ُب ا٢بديث ما يدؿ
أسباب الذؿ والصغار، وأف من يقابلو من اإلخبلص من أسباب النجاة والرفعة والتمكْب: 

َبشّْْر ىذه األُمََّة بالسََّناِء )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن ُأيَبّْ بن كعبف
فمن َعِمَل منهم َعَمَل اآلخرة  ،في األرضوالرّْفْػَعة، والدّْين، والنَّْصر، والتَّْمِكيِن 

نْػَيا، لم يكن لو في اآلخرة َنِصيبٌ   .(ٔ)((لِلدُّ
ِ ٩َـِْد ََلُ ِِف َظْؿز٫ِِ َو٨ْ٦َ ََكَن يُؿِيُؽ حمس :وقد قاؿ اهلل  ِػَؿة ٌْ ٨ْ٦َ ََكَن يُؿِيُؽ َظؿَْث ا

ِػَؿةِ ٨ْ٦ِ ٩َِى  ٌْ ًَة ٩ُْؤد٫ِِ ٦ِ٪َْ٭ة َو٦َة ََلُ ِِف ا جْ  [.ٕٓ]الشورى: ىجسًٍت َظؿَْث اَلَّ
 إنََّما يَػْنُصُر اهلل ىذه األمََّة بضعيفها، بدعوتِهم وصالتهم)) :وقاؿ 
 .(ٕ)((وإخالصهم

َ حمس: والرياء من أسباب زيادة انغماس ا٤برائي ُب الضبلؿ كما قاؿ  ٮَن اَّللٍّ ُٔ ُُيَةدِ
 ُٕ َكُ٭٥ْ َو٦َة شَْن ُٛ جْ

َ
ٍّْ خ

ِ ٮَن إ ُٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َو٦َة َُيَْؽ ة  9ُؿوَن َواَّلٍّ ًً ُ َمَؿ اَد٥ُ٬ُ اَّللٍّ ـَ ِِف ٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ َمؿٌَض َٚ
ِِل٥ٌ ث٧َِة ََك٩ُٮا يَْسِؾثُٮَن 

َ
َؾاٌب أ َٔ  [. ٓٔ-ٜ]البقرة: ىجس:َولَُ٭٥ْ 

 
  

                                                

رواه أٞبد وابنو من طرؽ، ورجاؿ أٞبد رجاؿ (: "ٕٕٓ/ٓٔ)  [، قاؿ ا٥بيثميٕٕٕٓٔأخرجو أٞبد ] (ٔ)
[، وقاؿ: "صهيح اإلسناد"، ووافقو ٕٙٛٚ[، وا٢باكم ]٘ٓٗالصهيح". وأخرجو أيًضا: ابن حباف ]

[، والضياء ٗٔٗٙ(، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٕٗ/ٜالذىيب، وأخرجو أيًضا:  أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )
ْنزِلة والَقْدر.، أي: بارتف()بالسَّناء()[. قولو: ٗ٘ٔٔ]

َ
 اع ا٤ب

(، والبيهقي ٕٙ/٘[، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٜٜٙ[، وٛباـ ]ٖٛٚٔ( أخرجو النسائي بإسناد صهيح ]ٕ)
 [، وىو ُب البخاري وغّبه دوف ذكر اإلخبلص.ٜٖٛٙ]



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

369 

 

 : الوقاية من الرياء والعالج:ثالثًا
 اإلخبلص ُب ٝبيع األعماؿ واألقواؿ واألحواؿ:  - ٔ

 :العمل والقصد والنية، قاؿ اهلل  : إخبلصالرياءإف من أىم أسباب الوقاية من 
ِمُؿوا َو٦َةحمس

ُ
ٍّْ  أ

ِ ْٕجُُؽوا إ َ  ِِلَ ةءَ  اَّلِي٨َ  ََلُ  ُُم٤ِِْىْيَ  اَّللٍّ َٛ ةَ  َوي٧ًُُِٞٮا ُظَ٪ َٓ ََكةَ  َويُْؤدُٮا الىٍّ ٍـّ َٟ  ال ِ  َوَذل
٧ًَِّحِ  دِي٨ُ  َٞ ِ اَّلِي٨ُ اْْلَةلُِه حمس :وقاؿ  [،٘]البينة: ىجسا٣ْ َْ َّلِلٍّ اؿ اإلماـ ٧بمد ق .[ٖ]الزمر: ىجسخَ

إف "٩با يَػتَػَفرَُّع على معُب اآلية: إخبلص ا٤بؤمن اْلُمَوحِّْد ُب  : الطاىر بن عاشور
عبادة ربّْو، أي: أف يعبد اهلل ألجلو، أي: طلًبا لرضاه، وامتثااًل ألمره، وىو آِيٌل إٔب أحواؿ 

 وإنما لنيات،با األعماؿ إنما)) :النػّْيَِّة ُب العبادة ا٤بشار إليها بقوؿ النيب 
 ومن ورسولو، اهلل إلى فهجرتو ورسولو، اهلل إلى ىجرتو كانت فمن نوى، ما المرئ
. (ٔ)((إليو ىاجر ما إلى فهجرتو ينكحها، امرأة أو يصيبها، دنيا إلى ىجرتو كانت
عن ٝبيع   ٘بريد قصد التػََّقرُِّب إٔب اهلل :اإلخبلص بأنو  الغزإب اإلماـ وعرَّؼ

 .(ٕ)الشََّواِئبِ 
 : اِعي إٔب اإلتياف با٤بأمور وإٔب ترؾ اْلَمْنِهيّْ واإلخبلص ُب العبادة: أف يكوف الدَّ

أي: لقصد االمتثاؿ ٕبيث ال يكوف  ، إرضاء اهلل تعأب، وىو معُب قو٥بم: لوجو اهلل
نْػَيِويُّ ىو الباعث على العبادة، ِمْثَل أف يَػْعُبَد اهلل؛ ليمدحو الناس ٕبيث لو تَػَعطََّل  ا٢بَْظُّ الدُّ

ا٤بدح لَبؾ العبادة. ولذا قيل: الرّْيَاُء الشّْْرُؾ األصغر، أي: إذا كاف ىو الباعث على العمل، 
ومثل ذلك أف يقاتل ألجل الغنيمة فلو أَِيَس منها ترؾ القتاؿ، فأما إف كاف لِلنػَّْفِس َحظّّ 

اصة إذا كاف ذلك ال عاجل وكاف حاصبًل تبًعا للعبادة وليس ىو ا٤بقصود فهو ُمْغتَػَفٌر، وخ
 .(ٖ)ٚبلو عنو النفوس، أو كاف ٩با يعْب على االستزادة من العبادة"

                                                

 [.ٜٚٓٔ[، مسلم ]ٖٜ٘ٙ، ٜٛٙٙ، ٓٚٓ٘، ٜٕٕ٘، ٗ٘، ٔ( صهيح البخاري ]ٔ)
 (.ٜٖٚ/ ٗ( إحياء علـو الدين )ٕ)
 (.ٖٛٔ/ٖٕ( التهرير والتنوير )ٖ)
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والرياء يذىب ٗبقاصد العبادات وغاياهتا وآثارىا، ويفرغها من حقيقتها وجوىرىا، 
 فتصبح من  غّب إخبلص جوفاء ال ٙبقق آثارىا ُب القلب، وال تدفع إٔب العمل الصاّب.

ِ حمس عن ا٤بخلصْب ُب إطعامهم:حكاية  اهلل وقد قاؿ  ٧ُُِٕس٥ْ لِٮَْص٫ِ اَّللٍّ ُْ إِج٧ٍَّة ُج
َْ ُم١ُٮًرا اءً َو ـَ وكما قاؿ ُب األتقى الذي ينفق مالو ابتغاء  [،ٜ]اإلنساف: ىجسَْ ٩ُؿِيُؽ ٦ِ٪ُْس٥ْ َص

، وال طلًبا لشكر ال ردِّا ١بميلٍ و ليتطهر بإنفاقو، ال لّبائي بو ويستعلي،  ؛وجو ربو 
٩ْ حمس أحد:

َ
ى َٚد ٍّْ ْمَق  <َؾْردُُس٥ْ ٩َةًرا د٤ََ

َ َْ ٍّْ ا
ِ ٬َة إ َٓ َب َودََٮّلٍّ  ?َْ يَْى ِي ٠َؾٍّ ُجَ٭ة  @اَّلٍّ وََقًَُض٪ٍّ

تَْق 
َ َْ ِي يُْؤِِت ٦َةََلُ َحََتََّكٍّ  Aا ـَى  Bاَّلٍّ ٧ٍَْٕح َُتْ ِ ِٔ٪َْؽهُ ٨ِْ٦ ٩ َظٍؽ 

َ
َِ ةءَ وَْص٫ِ َرب٫ِِّ  Cَو٦َة  َ٘ ِ ٍّْ اثْذ

ِ إ
لَْعَ 

َ َْ  [.ٕٔ-ٛٔ]الليل: ىجسEَولََكٮَْف يَؿََْض  D ا
َ ُُم٤ِِْىَْي ََلُ حمس :ُب تفسّب قولو   وقاؿ ابن جزي ُجُؽوا اَّللٍّ ْٕ ٍّْ ِِلَ

ِ مُِؿوا إ
ُ
َو٦َة أ

ةءَ  َٛ اإلخبلص ىنا يراد بو: التوحيد وترؾ الشرؾ أو ترؾ الرياء، وذلك " [:٘]البينة: ىجساَّلِي٨َ ُظَ٪
د وُب األعماؿ، وىذا اإلخبلص ُب التوحيد من الشرؾ أف اإلخبلص مطلوب ُب التوحي

ا١بلي، وىذا اإلخبلص ُب األعماؿ من الشرؾ ا٣بفي. واعلم أف األعماؿ ثبلثة أنواع: 
مأمورات ومنهيات ومباحات، فأما ا٤بأمورات فاإلخبلص فيها عبارة عن خلوص النية لوجو 

فالعمل خالو مقبوؿ، وإف  اهلل تعأب، ٕبيث ال يشؤّا بنية أخرى، فإف كانت كذلك 
من طلب منفعة دنيوية، أو مدح أو غّب ذلك فالعمل  ،كانت النية لغّب وجو اهلل 

 رياء ٧بض مردود، وإف كانت النية مشَبكة ففي ذلك تفصيل فيو نظر واحتماؿ. 
وأما ا٤بنهيات فإف تركها دوف نية خرج عن عهدهتا، وٓب يكن لو أجر ُب تركها وإف 

 حصل لو ا٣بروج عن عهدهتا مع األجر.  اهلل تركها بنية وجو
وأما ا٤بباحات كاألكل والنـو وا١بماع وشبو ذلك فإف فعلها بغّب نية ٓب يكن فيها 
أجر، وإف فعلها بنية وجو اهلل فلو فيها أجر، فإف كل مباح ٲبكن أف يصّب قربة إذا قصد بو 
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با١بماع: التعفف عن وجو اهلل مثل أف يقصد باألكل: القوة على العبادة، ويقصد 
 .(ٔ)ا٢براـ"

ىو هنج األبرار للوقاية من النَّار فإف ما يقابلو من  وإذا كاف اإلخبلص هلل 
 الرياء من أسباب ولوج النَّار.

 .(ٕ).."أف يكوف ُب جلوتو كخلوتو :وعبلمة ا٤بخلو" :قاؿ ابن ا١بوزي 
اتو كما ا٤بخلو الذي يكتم حسن :فقاؿ ؟من ا٤بخلو وسئل بعض ا٢بكماء 

 .(ٖ)يكتم سيئاتو
عباداتو ُب سائر  فينبغي على كل مسلم أف يصهَّْح النيََّة، وٱبلَو القصَد هلل 

مرشًدا العباد إٔب إخبلص النية والقصد هلل   اهلل قد قاؿوأحوالو. و وأعمالو وأقوالو 
: حمس َٕ ِ رَّبِ ا٣ْ ًَةَي َوَم٧َةِِت َّلِلٍّ ِِت َونُُكِِك َوَُمْ َٓ َٟ  162ةل٧ََِْي ٢ُْٝ إِنٍّ َو ِ َٟ ََلُ َوبَِؾل َْ َْشِي

ُل ال٧ُْْك٧ِ٤َِْي  وٍّ
َ
٩َة أ

َ
ِمؿُْت َوخ

ُ
 [.ٖٙٔ -ٕٙٔ]األنعاـ: ىجس163أ

 الرياء: من خوفًا الطَّاعات عدـ ترؾ – ٕ
اعلم أف من " :. قاؿ اإلماـ الغزإب ال ينبغي ترؾ العمل ا٤بشروع خوؼ الرياء

وجر  ،وموافقة للشيطاف ،وذلك غلط ،ا بومرائيً  ا من أف يكوفخوفً  ؛الناس من يَبؾ العمل
وجاىد  ،ا على العمل فبل تَبؾ العملا دينيً إٔب البطالة وترؾ للخّب، فما دمت ٘بد باعثً 

إذا دعتك نفسك إٔب أف تستبدؿ ٕبمده   وألـز قلبك ا٢بياء من اهلل ،خاطر الرياء
د ُب العمل حياء من ٞبد ا٤بخلوقْب، وىو مطلع على قلبك، بل إف قدرت على أف تزي

وعقوبة لنفسك فافعل، فإف قاؿ لك الشيطاف: أنت مراء فاعلم كذبو وخدعو ٗبا  ،ربك

                                                

 (.ٕٓ٘ -ٔٓ٘/ ٕ( تفسّب ابن جزي )ٔ)
 (. ٖٗٗ( صيد ا٣باطر )ص: ٕ)
  (.ٖٛ/ٔ)عن اقَباؼ الكبائر  (، الزواجرٖٛٚ/ٗ( انظر: إحياء علـو الدين )ٖ)
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وإف ٓب يبق  ،تصادؼ ُب قلبك من كراىية الرياء وإبائو وخوفك منو وحيائك من اهلل 
 .(ٔ)"باعث ديِب، بل ٘برد باعث الرياء فاترؾ العمل عند ذلك

ا من خوفً  ؛غي أف يَبؾ الذكر باللساف مع القلبال ينب" :وقاؿ اإلماـ النووي 
وذكر قوؿ الفضيل بن  ،ا، ويقصد بو وجو اهلل أف يظن بو الرياء بل يذكر ّٔما ٝبيعً 

قاؿ : فلو  .إف ترؾ العمل ألجل الناس رياء ، والعمل ألجل الناس شرؾ :عياض 
اطلة النسد عليو فتح اإلنساف عليو باب مبلحظة الناس واالحَباز من تطرؽ ظنوهنم الب

 .(ٕ)"أكثر أبواب ا٣بّب
ليس ترؾ العمل خوؼ الرياء " : عز الدين بن عبد السبلـوقاؿ اإلماـ 

  .دوف الناس إيقاع الطاعة خالصة هلل  :وإ٭با اإلخبلص ،إخبلص
لينغو  ؛فيوٮبك الشيطاف أنك مراء بَبؾ العمل ،٨بافة الرياء ؛وقد تَبؾ العمل

 .وفيما تَبكو ،عليك العيش فيما تعملو
 ،ٗبعروؼ أو هني عن منكر أف يكوف ُب قراءة أو تعليم أو ذكر أو أمر :مثاؿ ذلك

إ٭با صمت خيفة  :وأف يقاؿ ،فيوٮبك أنك مراء بالصمت ،فيوٮبك أنك مراء بذلك فتَبكو
فتغيب عن الناس خوفا من الرياء فيوٮبك أنك مراء با٥بروب منهم واالعتزاؿ  ،من الرياء

إ٭با  :فتستهلي النفس أف تقوؿ الناس ،ا من الرياءخوفً  ؛بدينو إ٭با فرَّ  :قولوفوأهنم ي ،عنهم
 .وال خبلص لك من مثل ذلك إال بالكراىة واإلباء ،خوؼ الرياء ؛بدينو فرَّ 

فإف أشكل عليك أمرؾ فإف وجدت نفسك مائلة إليو من غّب كراىة وال إباء فقد 
ف ٓب تنفك عن خطرة الرياء وٓب ٯبد من فإ ،صدقك الشيطاف فيما أخربؾ بو من أنك مراء

ا لزمك أف ٘باىد وإف كاف فرضً  ، فدعوفإف كاف ذلك العمل نفبًل  ،نفسك الكراىة واإلباء
 .نفسك على حسب إمكانك ُب استهضار نفسك الكراىة واإلباء

                                                

 (.ٕٔٗ/ٔ(، موعظة ا٤بؤمنْب )ٕٕٖ/ٖالدين )إحياء علـو ( ٔ)
 (.ٜ( األذكار، لئلماـ النووي )ص:ٕ)
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وإف دخلت ُب الفرض على اإلخبلص فأوٮبك أنك مراء فبل تصغ إليو وال تلتفت 
 .(ٔ)"واليقْب ال يزاؿ بالشك ،وشككت ُب الرياء ،إلخبلصألنك ٙبققت ا ؛عليو

ا من الرياء، فإف كاف الباعث لو خوفً  ؛فأما ترؾ الطاعات" : بن ا١بوزياقاؿ و 
 ألنو معصية ال طاعة فيو. ؛على الطاعة غّب الدين، فهذا ينبغي أف يَبؾ

 ينبغي وإف كاف الباعث على ذلك الدين، وكاف ذلك ألجل اهلل تعأب خالصاً، فبل
 أف يَبؾ العمل، ألف الباعث الدين.

ألنو من  ؛ا من أف يقاؿ: إنو مراٍء، فبل ينبغي ذلكخوفً  ؛وكذلك إذا ترؾ العمل
إذا أتاؾ الشيطاف وأنت ُب الصبلة فقاؿ:  : قاؿ إبراىيم النخعي مكائد الشيطاف.

ا من الرياء،  وفً خ ؛وأما ما روي عن بعض السلف أنو ترؾ العبادة .إنك مراٍء، فزدىا طواًل 
ا دخل عليو وىو يقرأ ُب ا٤بصهف، فأطبق أف إنسانً  كما روي عن إبراىيم النخعي 

ا٤بصهف وترؾ القراءة، وقاؿ: ال يرا٘ب ىذا أ٘ب أقرأ كل ساعة، فيهمل ىذا علي أهنم 
وىو كما قاؿ، ومن " :قاؿ ابن مفلح  .(ٕ)"أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوا

كنت عند إبراىيم النخعي، وىو يقرأ ُب ا٤بصهف فاستأذف   : ىذا قوؿ األعمش
رجل فغطى ا٤بصهف، وقاؿ: ال يظن أ٘ب أقرأ فيو كل ساعة، وإذا كاف ال يَبؾ العبادة 

 .(ٖ)"خوؼ عجب يطرأ بعدىا خوؼ وقوعها على وجو الرياء فأؤب أف ال يَبؾ
والعبلنية،  لعبد ُب كل ما يقوؿ ويعمل، ُب السرل اهلل  استهضار مراقبة - ٖ

ومراقبتو للعبد  ومن استشعر عظمة اهلل  ،كأنو بْب يديو ،  ُب ا١ببلء وا٣بفاء
 ىاف ُب نظره كل أحد.

  
                                                

 (.ٗٚالرعاية ٢بقوؽ اهلل تعأب )ص:  ( مقاصدٔ)
 (.ٕٕ٘( ٨بتصر منهاج القاصدين )ص:ٕ)
 (.ٕٚٙ -ٕٙٙ( اآلداب الشرعية، البن مفلح )ص: ٖ)
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 :عبادة ا٣بفاءاحملافظة على  – ٗ
أسباب الوقاية من آفات الرياء: عبادة ا٣بفاء، وىي من عبلمات ٧ببة اهلل إف من 
 اْلَخِفيَّ  إف اهلل ُيِحبُّ ))كما جاء ُب ا٢بديث:   ،للعبد ، ، اْلغَِنيَّ ، (ٔ)((العبَد التَِّقيَّ

وا٤براد بالغُب إما غُب النفس، وىو الغُب احملبوب، أو غُب ا٤باؿ. وا٤باؿ غّب ٧بذور لعينو، بل 
فكم من غِبٍّ ٓب يشغْلو غناُه عن اهلل؟ وكم من  ،لكونو يَػُعوؽ وَيْشَغُل  العبد عن اهلل 

فالتهقيق أنو ال يطلق القوؿ بتفضيل الغِب على الفقّب  ؟ فقّب َشَغَلو فقره عن اهلل
 وعكسو.

أي: ا٣بامل الذكر ا٤بعتزؿ عن الناس الذي ٱبفي عليهم  -ٖباء معجمة-و)ا٣بفي( 
. ففي ا٢بديث إشارة إٔب أف أحب العمل: ما كاف خالًصا هلل (ٕ)مكانو؛ ليتفرغ للتعبد
،  ة للقلب من النفاؽ، حيث يغيب وبعيًدا عن الرياء، وأف عبادة ا٣بفاء فيها طهار

 .ا٣بلق، وال يشهد على عملو إال ا٣بالق 
النافلة ُب بيتو باإلضافة إٔب العبادات ا٤برء والشارع يُرغّْب ُب عبادة ا٣بفاء كصبلة 

 الظاىرة، كصبلة ا١بماعة؛ ليكوف العبد ٨بلًصا ُب سائر عباداتو وأحوالو. 
عن   عن أيب ىريرة :ُب )الصهيح(ما جاء  :(عبادة ا٣بفاء)ومن الَبغيب ُب 

 ((، وذكر منهم:سبعة يظلهم اهلل في ظلو، يـو ال ظل إال ظلو))قاؿ:  النيب 
ورجل تصدؽ، أخفى حتى ال تعلم شمالو ما تنفق يمينو، ورجل ذكر اهلل خاليا ))

 .(ٖ)((ففاضت عيناه
  

                                                

 [.ٜٕ٘ٙ(  أخرجو مسلم ُب )صهيهو( ]ٔ)
 (.ٕٙٚ/ٔٔ(، فتح الباري، البن حجر )ٕٛٛ/ٕ( انظر: فيض القدير )ٕ)
 [.ٖٔٓٔ[، مسلم ]ٖٕٗٔ، ٓٙٙ( صهيح البخاري ]ٖ)
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ة ِِهَ ِإَوحمس :وقد قاؿ اهلل  َؽَٝةِت َٚ٪٧ٍِِّٕ َؿاَء َذُ٭َٮ إِْن تُجُْؽوا الىٍّ َٞ ُٛ ٮ٬َة َودُْؤدُٮ٬َة ا٣ْ ُٛ ْن َُتْ
ُِؿ َخ٪ُْس٥ْ ٨ْ٦ِ َقحِّبَةدُِس٥ْ  ّٛ  [.ٕٔٚ]البقرة: ىجسَػرْيٌ ٣َُس٥ْ َويَُس

صلوا أيها كما جاء ُب ا٢بديث: ))  ،كما حثَّ الشارع على صبلة النافلة ُب البيت
 .(ٔ)((الناس في بيوتكم، فإف أفضل الصالة صالة المرء في بيتو إال المكتوبة

: خُّب العمل أْخفاه، أْمنَػُعو من أنو قاؿ  الفضيل بن عياضوقد نُقل عن 
 .(ٕ)الشيطاف، وأبعُده من الرّْياء

 ٦باىدة النفس وتزكيتها وتفقد أحوا٥با ونفاذ البصّبة وا٣بوؼ وا٢بذر:  - ٘
، فيفسدىاواألعماؿ يتسلل إٔب بعض العبادات تقدـ أف الرياء ىو الشرؾ ا٣بفي الذي 

 .أخفى من دبيب النمل ىوو 
 فينبغي لطالب العلم وا٥بداية أف يكوف على حذر وبينة. قاؿ ا٢بارث احملاسيب

: " َّونفاذ البصّبة ٗبعرفتو لو حْب يعِرض، وإال  ،ة التَفقُّدفما خِفي ٓب يُعرؼ إال بشد
تو يبصره حْب ٓب ينفع التفقُّد ٤با ال يُعرؼ، فبا٣بوؼ وا٢بذر يَتفقَّد العبد الرّْياء، وٗبعرف

 . (ٖ)"يعِرض فبل غُب بك عن معرِفة الرياء
 .(ٗ)ال يزاؿ الرجل ٖبّب ما علم بالذي يفسد عليو عملو : قاؿ ا٢بسنو 
من أراد أف يسلك طريق السعادة فعليو أف ٱبالف النفس وا٥بوى والشيطاف، وأف و 

س من الظلمات إٔب القوٙب، وِشرعتو ا٤بباركة، الٍب أنز٥با لُيخرج النا يتبع منهج اهلل 
النور، ومن الضبللة إٔب ا٥بدى، فذلك السبيل الذي ينجو بو الناس من الغواية، وسلطاف 

: "٠بعت ا٥بوى، فبل سبيل إال باالتباع، وال ٪باة إالَّ باالنقياد. قاؿ ابن القيم 

                                                

 [.ٔٛٚ[، مسلم ]ٜٕٓٚ، ٖٔٔٙ، ٖٔٚصهيح البخاري ] (ٔ)
 (.ٖٙٓٔ(، سّب السلف الصا٢بْب، إل٠باعيل األصبها٘ب )ص:ٗٓٗ/ ٛٗ( انظر: تاريخ دمشق )ٕ)
 (.ٓٙٔ( الرعاية ٢بقوؽ اهلل، للهارث احملاسيب )ص:ٖ)
 [.ٜٖٛٔ٘ شيبة ][، مصنف ابن أيبٜٓ٘ٔ[، الزىد، ألٞبد بن حنبل ]ٓٓ٘ٔالزىد والرقائق، البن ا٤ببارؾ ] (ٗ)
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يقوؿ: جهاد النفس وا٥بوى أصل جهاد الكفار وا٤بنافقْب؛   -يعِب: ابن تيمية-شيخنا 
"فمن قهر  .(ٔ)و ال يقدر على جهادىم حٌب ٯباىد نفسو وىواه أواًل حٌب ٱبرج إليهم"فإن

 .(ٕ)ىواه عز وساد، ومن قهره ىواه ذؿ وىاف وىلك وباد"
ِي٨َ َصة٬َُؽوا ذًَِ٪ة نَلَْ٭ِؽَح٪ٍُّ٭٥ْ ُقج٤ََُ٪ةحمس :قاؿ اهلل    [.ٜٙ]العنكبوت: ىجسَواَّلٍّ

 فيكوف ُب حفظ اهلل  ، و٦باىدة النفس وا٥بوى تقرّْب العبَد إٔب اهلل
 "٨بالفة ا٥بوى تقيم العبد ُب مقاـ من لو أقسم على اهلل :ورعايتو. قاؿ ابن القيم 

  ألبره، فيقضي لو من ا٢بوائج أضعاؼ أضعاؼ ما فاتو من ىواه".  وقاؿ: "إذا
ُب ظل عرشو يـو ال ظل إال ظلو وجدهتم إ٭با نالوا  تأملت السبعة الذين يظلهم اهلل 

 .(ٖ)لك الظل ٗبخالفة ا٥بوى"ذ
ينبغي للمسلم أف يسَبسل ُب اتباع رغبات النفس؛ فإف االسَبساؿ ُب متابعة فبل 

 النفس وا٥بوى لو مضار ظاىرة وباطنة وحسية ومعنوية وفردية واجتماعية.
اهتامها، وتدريبها على ٧باسبتها و بتهذيبها وتأديبها و٨بالفتها و وتزكية النفس تكوف 

ال أف تقوده، فمن ٓب يتنصر على نفسو  ا٤بكلف نفسو وأف يقود ،اضلةاألخبلؽ الف
اٍت  وشهواهتا كيف سينتصر على عدوه؟ وكيف سيصل إٔب ىدؼ ىو أ٠بى من ُمَتٍع ولذَّ

 آنيٍَّة فانية؟!
وقد قيل: ٨بالفة النفس رأس العبادة، ومن نظر إليها باستهساف شيء منها فقد 

وا٢بسد وطوؿ األمل. وكيف يصح لعاقل الرضا عن أىلكها ٗبهلكاهتا، كالكرب والعجب 
ٍّْ ٦َة رَِظ٥َ َرّّبِ حمس :يقوؿ النفس واهلل 

ِ ٮءِ إ ةَرةٌ ثِةلكَّ ٍّ٦
َ ََ َف  ْٛ  .(ٗ)؟![ٖ٘]يوسف: ىجسإِنٍّ انلٍّ

                                                

 (.ٛٚٗروضة احملبْب )ص:( ٔ)
 (.ٛ٘ٗ/ ٕغذاء األلباب، للسفاريِب ا٢بنبلي )( ٕ)
 (.٘ٛٗ-ٗٛٗ/ٔ( روضة احملبْب )ٖ)
 (.ٕٚ/ٕ(، بريقة ٧بمودية، للخادمي )ٖٕٛ/ٔ(، الرسالة القشّبية )ٙٚ-٘ٚانظر: ا٤بنفرجتاف )ص: (ٗ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

377 

 

 أف احملاسبة تكوف ٤بستقَبل األعماؿ و٤بستدبرىا.  وقد بْب ا٢بارث احملاسيب
ظر بالتثبت قبل الزلل؛ ليبصر ما يضره ٩با ينفعو، فقاؿ: احملاسبة ُب مستقبل األعماؿ: "الن

فيَبؾ ما يضره على علم، ويعمل ٗبا ينفعو على علم. واحملاسبة الثانية ُب مستدبر األعماؿ، 
 . (ٔ)وقد نطق ّٔا الكتاب والسنة، وقالت ّٔا علماء األمة"

 ياء إال ٗبجاىدة شديدةأحد أف قمع الرّْ  يقدرال " :وقاؿ اإلماـ الغزإب 
 هوات، ويكوف ذلك بأمرين:ة الشّْ ومكابدة لقوَّ 

 : قلع عروقو وأصولو الٍب منها انشعابو.أحدىما
 : دفع ما ٱبطر منو ُب ا٢باؿ:والثاني

 ا٤بقاـ األوؿ ُب قلع عروقو وأصولو:
حب ا٤بنزلة وا١باه، وإذا فصل رجع إٔب ثبلثة أصوؿ وىي: حب لذة  :وأصلو

لطمع فيما ُب أيدي الناس، فهذه الثبلثة ىي الٍب ٙبرؾ احملمدة، والفرار من أٓب الذـ، وا
أف يعلم مضرة الرياء وما يفوتو من صبلح قلبو، وما ٰبـر عنو  :ا٤برائي إٔب الرياء. وعبلجو

ُب ا٢باؿ من التوفيق وُب اآلخرة من ا٤بنزلة عند اهلل تعأب، وما يتعرض لو من العقاب 
وقابل ما ٰبصل لو من  ،العبد ُب ىذا ا٣بزي وا٤بقت الشديد وا٣بزي الظاىر. فمهما تفكر

وٗبا ٰببط عليو من ثواب األعماؿ فإنو  ،العباد والتزين ٥بم ُب الدنيا ٗبا يفوتو ُب اآلخرة
يسهل عليو قطع الرغبة عنو، كمن يعلم أف العسل لذيذ ولكن إذا باف لو أف فيو ٠با 

دىم، وال يزيده ٞبدىم أعرض عنو. ٍب أي غرض لو ُب مدحهم وإيثار ذـ اهلل ألجل ٞب
 ، وال ينفعو يـو فقره وفاقتو، وىو يـو القيامة.ا، وال أجبًل رزقً 

  

                                                

 (.٘٘-ٛٗ ُب )الرعاية ٢بقوؽ اهلل( )ص:( انظر ذلك مفصبًل ٔ)
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ىو ا٤بسخر للقلوب با٤بنع  وأما الطمع فيما ُب أيديهم فبأف يعلم أف اهلل 
واإلعطاء، وأف ا٣بلق مضطروف فيو، وال رازؽ إال اهلل، ومن طمع ُب ا٣بلق ٓب ٱبل من الذؿ 

إٔب ا٤براد ٓب ٱبل عن ا٤بنة وا٤بهانة، فكيف يَبؾ ما عند اهلل برجاء كاذب وا٣بيبة، وإف وصل 
 .وقد يصيب وقد ٱبطئ، وإذا أصاب فبل تفي لذتو بأٓب منتو ومذلتو ؟!ووىم فاسد

ا ما ٓب يكتب اهلل عليو، وال يعجل وأما ذمهم فلم ٰبذر منو، وال يزيده ذمهم شيئً  
النار إف كاف من أىل ا١بنة، وال يبغضو إٔب اهلل  أجلو، وال يؤخر رزقو، وال ٯبعلو من أىل

فالعباد كلهم عجزة ال ٲبلكوف ألنفسهم ضرا، وال نفعا،  ، ا عند اهللإف كاف ٧بمودً 
فإذا قرر ُب قلبو آفة ىذه األسباب وضررىا فَبت رغبتو، وأقبل على اهلل قلبو، والعاقل ال 

 العلمية القالعة مغارس الرياء. يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعو، فهذا من األدوية 
وإغبلؽ األبواب دوهنا كما  ،وأما الدواء العملي فهو أف يعود نفسو إخفاء العبادات

 تغلق األبواب دوف الفواحش فبل تنازعو نفسو إٔب طلب علم غّب اهلل بو.
 ا٤بقاـ الثا٘ب ُب دفع العارض منو أثناء العبادة:

وقطع  ،اىد نفسو بقلع مغارس الرياءا من تعلمو، فإف من جوذلك ال بد أيضً 
فقد ال يَبكو الشيطاف ُب أثناء العبادة، بل  ،واستهقار مدح ا٤بخلوقْب وذمهم ،الطمع

يعارضو ٖبطرات الرياء، فإذا خطر لو معرفة اطبلع ا٣بلق دفع ذلك بأف قاؿ: ما لك 
فإف ىاجت  ؟فأي فائدة ُب علم غّبه ؟عآب ٕبالك  وللخلق علموا أو ٓب يعلموا واهلل

 ،الرغبة إٔب لذة ا٢بمد ذكر ما رسخ ُب قلبو من قبل من آفة الرياء وتعرضو للمقت اإل٥بي
 .(ٔ)"وخسرانو األخروي

  

                                                

 (.ٜٖٕ(، موعظة ا٤بؤمنْب )ص:ٖٓٔ/ٖ( إحياء علـو الدين )ٔ)
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 معا١بة دواعي الرياء وكسر أسبابو: - ٙ
إف من أىم أسباب الوقاية من آفات الرياء: معا١بة أسبابو وكسر أسبابو، و٩با يعْب 

 على ذلك:
 .بسبب الرياءٰبـر ا٤برائي من التوفيق وصبلح القلب أ. تذكّب النفس ٗبا 

 .وىو معتقد الرياء العبد إذا اطلع على قلب مقت اهلل من وؼ ب.  ا٣ب
ُب العباداِت واألعماؿ  ا يفوت أو ينقو من ثواب اإلخبلصج. تذكّب النفس ٗب

لك سدى، ، فإف ا٤برائي يبذؿ ا١بهد وا٤باؿ ُب العباداِت واألعماؿ فيذىب ذبسبب الرياء
٤٧ُِٮا ٦َة إَِِل  َوَِٝؽ٦َْ٪ةحمس :ويضيع عليو الثواب كما قاؿ  ٤َْ٪ةهُ  َخ٢٧ٍَ  ٨٦ِْ  َٔ َٕ  ٬ََجةءً  ََٚض

 [.ٖٕ]الفرقاف: ىجس٦َ٪ُْسٮًرا
 .بسبب الرياء وسخطو وعذابو األليم ُب اآلخرة عقاب اهلل ب د. تذكّب النفس
وال  ،ض العقوباتبعلو  ال يأمن أف يعجل اهلل  ا٤برائي أفب ىػ. تذكّب النفس

 .إليو بريائويتودد من كاف  يمقتوينكشف حالو، فو ُب الدنيا، ٲبهلو فيفضهو 
 وىو ٩با يوجب بغض اهلل  ،إٔب العباد  ما ٰبببو. تذكّب النفس بقبيح 

 وسخطو.
فقد يرضي  ،ومطلوب ال ٲبلك ،ز. تذكّب النفس بأف رضا الناس غاية ال تدرؾ

تعلَّق با٤بخلوقْب ورجاىم وطمع فيهم أف ٯبلبوا لو  فمن .(ٔ)بعضهم ما يسخط اآلخرين
منفعة أو يدفعوا عنو ضرِّا، فإنو قد ٱبذؿ من جهتهم، وال يتهقق مقصوده، أما إذا توجو 

 يكوف معو.   بصدؽ االفتقار إليو فإفَّ اهلل إٔب اهلل 
 ح. البعد عما يورث الرياء من األخبلؽ ا٤بذمومة.

  
                                                

(، مقاصد الرعاية ٢بقوؽ اهلل ٛٚٔ -ٖٚٔانظر ذلك مفصبًل ُب )الرعاية ٢بقوؽ اهلل(، للهارث احملاسيب )ص: (ٔ)
 (.ٔٙ)ص:
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 ء ونتائجو، وُب فوائد اإلخبلص وعوائده.النظر ُب عواقب الريا - ٚ
 من مرض الرياء: وإخبلص الدعاء، واالستعاذة بو  اللجوء إٔب اهلل  - ٛ

كاف يقوؿ ُب   أف النيب  عن عائشة  :وقد جاء ُب ا٢بديث
 .(ٔ)((اللهم إني أعوذ بك من َشرّْ ما َعِمْلُت، وشر ما لم َأْعَملْ دعائو: ))
 وثقتو بو، ويقينو بأف النفع والضر بيده وحده: ،تعلق العبد باهلل  - ٜ

قاؿ  فبل أحد ٲبلك النفع والضرر إال اهلل وحده ال شريك لو، حٌب النيب 
ًََْ٘ت حمس لو:  اهلل ٥َُ٤ ا٣ْ ْٔ َ

ُ َولَْٮ ٠ُ٪ُْخ أ ٍّْ ٦َة َمةَء اَّللٍّ
ِ ا إ َْ ََضًّ ة َو ًٕ ْٛ ِِس َج ْٛ ُٟ نِلَ ْم٤ِ

َ
َْ أ  ٢ُْٝ

ْقذ١َََْثُْت ٨َ٦ِ اْلَْ  ْٮٍم يُْؤ٦ِ٪ُٮنَ َْ َٞ ِ ٍّْ ٩َِؾيٌؿ َوبَِنرٌي ٣
ِ ٩َة إ

َ
ٮُء إِْن خ ِِنَ الكَّ  ،[ٛٛٔ]األعراؼ: ىجسرْيِ َو٦َة َمكٍّ

َظًؽا حمس
َ
ْْشُِك ث٫ِِ أ

ُ
َْ أ ٮ َرّّبِ َو ُٔ ْد

َ
َْ رََمًؽا  ٢ُْٝD إِج٧ٍَّة أ ا َو ُٟ ٣َُس٥ْ ََضًّ ْم٤ِ

َ
َْ أ ٢ُْٝ إِّّنِ  ٢ُْٝE إِّّنِ 

ِصَؽ ٨ْ٦ِ ُدو٫ِ٩ِ ُم٤َْذَعًؽا ٨َْ٣ ُُيِرَيِِن ٨َ٦ِ ا
َ
َظٌؽ َو٨َْ٣ أ

َ
ِ أ  :وقاؿ اهلل  ،[ٕٕ-ٕٓ]ا١بن: ىجسFَّللٍّ

ُٛ حمس جْ
َ
َِ َْ َح١ُِ٤٧ْٮَن  ْوِِلَةَء 

َ
َْؾُت٥ْ ٨ِْ٦ ُدو٫ِ٩ِ أ َٚةَتٍّ

َ
ُ ٢ُْٝ أ رِْض ٢ُِٝ اَّللٍّ

َ َْ ٧ََٮاِت َوا ِكِ٭٥ْ ٢ُْٝ ٨ْ٦َ رَبَّ الكٍّ
ا َْ ََضًّ ة َو ًٕ ْٛ َراَد حمس :وقاؿ  [،ٙٔ]الرعد: ىجسَج

َ
ِ َمحْبًة إِْن أ ُٟ ٣َُس٥ْ ٨َ٦ِ اَّللٍّ ٢ُْٝ َذ٨ْ٧َ َح٤٧ِْ

ة ًٕ ْٛ َراَد ثُِس٥ْ َج
َ
ْو أ

َ
ا أ  [.ٔٔ]الفتح: ىجسثُِس٥ْ ََضًّ

  

                                                

 فقاؿ: خطبنا رسوؿ اهلل  [. وقد روي عن أيب موسى األشعري ٕٙٔٚ( صهيح مسلم ]ٔ)
، فقا ؿ: ))أيها الناس اتقوا ىذا الشرؾ فإنو أخفى من دبيب النمل((، فقاؿ لو من شاء أف يقوؿ: ذات يـو

وكيف نتقيو وىو أخفى من دبيب النمل يا رسوؿ اهلل؟، قاؿ: ))قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أف نشرؾ بك 
والطربا٘ب ُب  [،ٜٙٓٙٔ[، وأٞبد ]ٜٕٚٗ٘شيئا نعلمو، ونستغفرؾ ٤با ال نعلم((. أخرجو ابن أيب شيبة ]

"رواه أٞبد بن حنبل والطربا٘ب. ورواتو إٔب أيب علي ٧بتج ّٔم  : [. قاؿ البوصّبيٜٖٚٗ)األوسط( ]
ُب الصهيح، وأبو علي وثقو ابن حباف وٓب أر أحًدا ضعفو. ورواه أبو يعلى بنهوه من حديث حذيفة إال أنو 

 (.ٛٓ٘/ٙبزوائد ا٤بسانيد العشرة ) قاؿ فيو: ))يقوؿ كل يـو ثبلث مرات((. إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة
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قاؿ: كنت خلف رسوؿ اهلل  عن ابن عباس  :وقد جاء ُب ا٢بديث
  :يا غالـ إني أعلمك كلمات، احفظ اهلل يحفظك، احفظ ))يوًما، فقاؿ

اَىَك، إذا سألت فاسأؿ اهلل، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أف األمة اهلل تجده ُتجَ 
لو اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء لم ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لك، ولو 
اجتمعوا على أف يضروؾ بشيء لم يضروؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عليك، رفعت 

 .(ٔ)((األقالـ وجفت الصحف
ٍّْ حمس السهرة قاؿ: ر اهلل وُب القرآف الكرٙب ٤با ذك

ِ َظٍؽ إ
َ
ةّرِي٨َ ث٫ِِ ٨ْ٦ِ أ ٌَ ِ َو٦َة ٥ْ٬ُ ث

 ِ  [.ٕٓٔ]البقرة: ىجسبِإِذِْن اَّللٍّ
فمن أسباب العافية وا٥بداية والوقاية من آفات الرياء: رسوخ اإلٲباف بقضاء اهلل 

ىو الغِب والناس كلهم مفتِقروف إليو   ىو الضار النافع، وأنو  وقدره، وأنو 
َِِ٘نَّ اْْل٧ًَِؽُ حمس :ؿ كما قا ُ ٬َُٮ ا٣ْ ِ َواَّللٍّ َؿاءُ إَِِل اَّللٍّ َٞ ُٛ جُْذ٥ُ ا٣ْ

َ
َ٭ة انلٍّةُس خ حَّ

َ
 [.٘ٔ]فاطر: ىجسيَة خ

على الدَّواـ،  ومن أسباب العافية وا٥بداية والوقاية من آفات الرياء: ذكُر اهلل 
ٍء وَ حمس :واالستعانُة بو، واللجوُء إليو ُب كشف الضُّر والسوء كما قاؿ  ٮ٨َ٣ٍّ لََِشْ ُٞ َْ َت

ًؽا  َٗ  َٟ ِ ْن َحْ٭ِؽي٨َِ َرّّبِ  Gإِّّنِ َٚة٢ٌِٔ َذل
َ
َِس أ َٔ َٟ إَِذا نَِكًَخ َو٢ُْٝ  ُ َواذ٠ُْْؿ َربٍّ ْن شََنةَء اَّللٍّ

َ
ٍّْ أ

ِ إ
َْٝؿَب ٨ْ٦ِ ٬ََؾا رََمًؽا 

َ
َِH[.ٕٗ-ٖٕهف:]الك ىجس 

 ا٤بتقْب. والثقة ٗبا أعده لعباده الصا٢بْب ،حسن الظنّْ باهلل  – ٓٔ
 والشهوات. أف ٰبذر السالك خطوات الشيطاف، وتزينو للمعاصي - ٔٔ
 .التفقو ُب الدين، ومبلزمة العلماء والصا٢بْب - ٕٔ

                                                

[، ٕٙ٘٘[، وقاؿ: "حسن صهيح". وأخرجو أيًضا: أبو يعلى ]ٕٙٔ٘[، والَبمذي ]ٜٕٙٙ( أخرجو أٞبد ]ٔ)
[، وقاؿ: "ىذا حديث كبّب عاؿ من حديث عبد ا٤بلك بن عمّب، عن ابن عباس ٖٖٓٙوا٢باكم ]
." [ ٖٔوأخرجو أيًضا: الضياء.]  
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 تذكر ا٤بوت واآلخرة: – ٖٔ
ا إٔب كلما رأى من نفسو طموحً   أف يتذكر ا٤بوت وا٢بساب ُب اآلخرةلعاقل لينبغي ف

، وإف حصل قد ٰبصل وقد ال ٰبصلفيها  يؤملووأف ما  ،ا ّٔاواغَبارً  ، ّٔاوانشغااًل  ،الدنيا
٤َْ٪ة حمس :فإف مآلو إٔب زواؿ، وأف اآلخرة خّب وأبقى. قاؿ اهلل  ضٍّ َٔ َٕةِص٤ََح  ٨ْ٦َ ََكَن يُؿِيُؽ ا٣ْ

٬َة ٦َْؾُمٮ٦ًة ٦َْؽُظٮًرا  َٓ ٤َْ٪ة ََلُ َصَ٭٪٥ٍَّ يَْى َٕ ِػَؿةَ  َو٨٦َْ  Bََلُ ذًَِ٭ة ٦َة نََنةُء ل٨ْ٧َِ ٩ُؿِيُؽ ُث٥ٍّ َص ٌْ َراَد ا
َ
أ

ًُُ٭٥ْ َمْن١ُٮًرا  ْٕ َٟ ََكَن َق ِ و٣َه
ُ
ًََْٕ٭ة و٬ََُٮ ُمْؤ٨ٌ٦ِ َٚأ وقاؿ  [،ٜٔ-ٛٔسراء:]اإل ىجسCوََقَع لََ٭ة َق

 :َٕةِص٤ََح حمس ِػَؿةَ  Dَّكٍّ ث٢َْ َُتِجَّٮَن ا٣ْ ٌْ إِنٍّ حمس وقاؿ: [،ٕٔ-ٕٓ]القيامة: ىجسEَودََؾُروَن ا
ةصِ  َٕ ءِ ُُيِجَّٮَن ا٣ْ َْ ًٓ ٬َُؤ  [.ٕٚ:]اإلنساف ىجس٤ََح َويََؾُروَن َوَراَء٥ْ٬ُ يَٮ٦ًْة زًَِٞ
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 رذراضثاطن اضـطـبحث                                       
 ترك اضططل باضطضم                                      

 
 

  العمل: أواًل: أىمية العمل بالعلم وخطورة ترؾ
إف االنتفاع بالعلم ال يكوف إال بالعمل بو؛ ألفَّ السبلح ال ينفع اإلنساف إف ملكو 

، وإف كاف عا٤با ٓب ينفعو ضرَّه جهلووٓب يستخدمو، فإذا دٮبو خطر، فإف كاف جاىبًل 
 بل خّب ُب قوؿ ال يصدقو العمل. ف ؛ ألنو ٓب يعمل بو،علمو

والتأثّب، فهو أدعى لقبوؿ الناس؛ ألف لساف  والعمل بالعلم ىو أبلُغ وسائل الدعوة
العمل أنطق وأبلغ من لساف القوؿ، واألعماؿ أعلى صوتًا من األقواؿ؛ ألف القوؿ ٰبسنو  

ِ حمس :كثّبوف، وإ٭با يتفاضل الناس باألعماؿ، قاؿ اهلل  ْزَؿ٦َُس٥ْ ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ
َ
إِنٍّ أ

ةُز٥ْ  َٞ تْ
َ
 [. ٖٔ]ا٢بجرات: ىجسخ

 مع القلوب، ويكتب لو القبوؿ.والعامل بعلمو ٲبلك ٦با
ُؽ َعَمُلُو قَػْوَلو  وقد امتدح اهلُل  ٨ْ َدََع إَِِل حمس فقاؿ:َمْن ُيَصدّْ ًْ ِم٧ٍّ ْظَك٨ُ َْٝٮ

َ
َو٨ْ٦َ أ

٢َِ٧ َوةِْلًة َوَٝةَل إ٩ٍِِِّن ٨َِ٦ ال٧ُْْك٧ِ٤ِْيَ  َٔ ِ َو َـّ َمْن ال ُيَصدُّْؽ عمُلُو قَػْولَو [.ٖٖ]فصلت: ىجساَّللٍّ  وذ
 حمس فقاؿ:

ْ
دَأ

َ
٤ُِْٕٞٮنَ خ َٚٓ َت

َ
جُْذ٥ْ َتذ٤ُْٮَن ا١ْ٣َِذةَب أ

َ
َكُس٥ْ َوخ ُٛ جْ

َ
ِ َودَجَْكْٮَن خ  ىجسُمُؿوَن انلٍّةَس ثِة٣َِْبّ

  [.ٗٗ]البقرة:
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ُمُؿونَ حمس :قولو 
ْ
دَأ

َ
. والربُّ: (ٔ): ا٥بمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حا٥بمىجسخ

؛ لسعتو، ويتناوؿ كل خّب . ومنو قو٥بم: صدقت وبررت. سعة ا٣بّب وا٤بعروؼ. ومنو الربَّ
 وكاف األحبار يأمروف من نصهوه ُب السر من أقارّٔم وغّبىم باتباع ٧بمد 

 وال يتبعونو. 
 وقيل: كانوا يأمروف بالصدقة وال يتصدَّقوف، وإذا أتوا بصدقات ليفرّْقوىا خانوا فيها. 

َكُس٥ْ حمس ُٛ جْ
َ
 وتَبكوهنا من الرب كا٤بنسيات.  :ىجسَودَجَْكْٮَن خ

 حمس
َ
٧َُ٤ْٕٮنَ حمس تبكيت مثل قولو: :ىجسجُْذ٥ْ َتذ٤ُْٮَن ا١ِْ٣ذةَب َوخ جْذ٥ُْ َت

َ
يعِب: تتلوف التوراة  ،ىجسَوخ

أو فيها الوعيد على ا٣بيانة، وترؾ الرب، و٨بالفة القوؿ  ،وفيها نعت ٧بمد 
 العمل.
٤ُِْٕٞٮنَ حمس  َٚٓ تَ

َ
ٗبعُب: أفبل تفطنوف لقبح ما أقدمتم عليو حٌب  ،توبيخ عظيم :ىجسأ

قباحو عن ارتكابو، وكأنكم ُب ذلك مسلوبو العقوؿ؛ ألف العقوؿ تأباه يصدكم است
 .(ٕ)وتدفعو"

 عن ابن عباس :وأخرج ابن مردويو والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( وابن عساكر
  ،أنو جاءه رجل فقاؿ: يا ابن عباس إ٘ب أريد أف آمر با٤بعروؼ وأهنى عن ا٤بنكر

ٓب ٚبش أف تفتضح بثبلثة أحرؼ ُب كتاب قاؿ: أو بلغت ذلك؟ قاؿ: أرجو، قاؿ: فإف 
َكُس٥ْ حمس :اهلل فافعل. قاؿ: وما ىن قاؿ: قولو  ُٛ جْ

َ
ِ َودَجَْكْٮَن خ ُمُؿوَن انلٍّةَس ثِة٣َِْبّ

ْ
دَأ

َ
 ىجسخ

ل٥َِ حمس :قاؿ: فا٢برؼ الثا٘ب، قاؿ قولو  ،أحكمت ىذه اآلية؟ قاؿ: ال [،ٗٗ]البقرة:
٤ُٮَن  َٕ ْٛ َْ َت ٮلُٮَن ٦َة  ُٞ ْٞ  2َت ٤ُٮَن ٠ََُبَ ٦َ َٕ ْٛ َْ َت ٮلُٮا ٦َة  ُٞ ْن َت

َ
ِ أ ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ  [،ٖ-ٕ]الصف: ىجس3ًذة 

                                                

فرؽ بعضهم بينهما بأف التقرير ٤بن أنعمت عليو وٓب ٰبسن إليك. والتوبيخ ٤بن أحسنت " :قاؿ ابن عرفة  (ٔ)
. تفسّب اإلماـ ابن عرفة "إليو وأساء إليك. وٝبع )األنفس( ٝبع قلة؛ ٙبقّبًا ٥با؛ ألف اآلية خرجت ٨برج الذـ

(ٔ/ٕٚٓ.) 
 (.ٖٖٔ/ٔ( الكشاؼ )ٕ)
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قاؿ: فا٢برؼ الثالث، قاؿ: قوؿ العبد الصاّب شعيب  ،أحكمت ىذه اآلية؟ قاؿ: ال
: جَْ٭ةُز٥ْ َخ٪٫ُْ حمس

َ
ُس٥ْ إَِِل ٦َة خ َٛ َػة٣ِ

ُ
ْن أ

َ
رِيُؽ أ

ُ
أحكمت ىذه اآلية؟  [،ٛٛ]ىود: ىجسَو٦َة أ

 .(ٔ)بنفسكقاؿ: فابدأ  ،قاؿ: ال
 قاؿ: إ٘ب ألكره اْلَقَصَو لثبلث آيات: قولو تعأب: وعن إبراىيم النخعي 

َكُس٥ْ حمس ُٛ جْ
َ
ِ َودَجَْكْٮَن خ ُمُؿوَن انلٍّةَس ثِة٣َِْبّ

ْ
دَأ

َ
ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ل٥َِ حمسوقولو:  ،[ٗٗ]البقرة: ىجسخ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

٤ُٮَن  َٕ ْٛ َْ َت ٮلُٮَن ٦َة  ُٞ ِ  2َت ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ ذًة  ْٞ ٤ُٮَن ٠ََُبَ ٦َ َٕ ْٛ َْ َت ٮلُٮا ٦َة  ُٞ ْن َت
َ
 [،ٖ-ٕ]الصف: ىجس3 أ

رِيُؽ حمس :ا عن شعيب وقولو إخبارً 
ُ
جَْ٭ةُز٥ْ َخ٪٫ُْ إِْن أ

َ
ُس٥ْ إَِِل ٦َة خ َٛ ِ َػة٣

ُ
ْن أ

َ
رِيُؽ أ

ُ
َو٦َة أ

ُْخ ِإَوَِلْ  ٫ًَْ٤ِ دََٮَّكٍّ َٔ  ِ ٍّْ ثِةَّللٍّ
ِ ُْٕخ َو٦َة دَٮْذًِِق إ َُ َح ٦َة اْقذَ َٓ ِْو

ِْ ٍّْ ا
ِ جًُِت إ

ُ
 .(ٕ)[ٛٛ]ىود: ىجس٫ِ أ

وعن بعض السلف أنو قيل لو: حدثنا، فسكت، ٍب قيل لو: حدثنا، فقاؿ: تأمرونِب 
 .(ٖ)أف أقوؿ ما ال أفعل فأستعجل َمْقَت اهلل 

 
، وال ى غيَرُه عنهاهَ نػْ ال يػَ  والمبتَػَلى بها ُمْرَتِكَب المعاصيولكن ىل يعني ىذا أف 

 ؟َيِعظو وال ُيذَكّْره
"والغرض أف اهلل تعأب ذمهم على ىذا الصنيع،  : ظ ابن كثّبقاؿ ا٢باف

ونبههم على خطئهم ُب حق أنفسهم، حيث كانوا يأمروف با٣بّب وال يفعلونو، وليس ا٤براد 
ذمهم على أمرىم بالرب مع تركهم لو، بل على تركهم لو؛ فإف األمر با٤بعروؼ معروؼ، وىو 

العآب أف يفعلو مع أمرىم بو، وال يتخلف واجب على العآب، ولكن الواجب واألؤب ب
رِيُؽ حمس :عنهم، كما قاؿ شعيب 

ُ
جَْ٭ةُز٥ْ َخ٪٫ُْ إِْن أ

َ
ُس٥ْ إَِِل ٦َة خ َٛ ِ َػة٣

ُ
ْن أ

َ
رِيُؽ أ

ُ
َو٦َة أ

                                                

(، فتح القدير، للشوكا٘ب ٜٕٗ/ٔفسّب ابن كثّب )(، تٛ٘ٔ/ٔ[، الدر ا٤بنثور )ٕٙٔٚ( شعب اإلٲباف ]ٔ)
 (.ٙٚٔ/ٔ(، تفسّب الراغب )ٜ٘/ٔ)

 (.ٖٚٙ/ٔ(، تفسّب القرطيب )ٕٓ٘/ ٔ( تفسّب ابن كثّب )ٕ)
 (.ٕٛٚ/ٗٔ(، روح ا٤بعا٘ب )ٓٛ/ٛٔ(، تفسّب القرطيب )ٖٕ٘/ٗ( انظر: الكشاؼ )ٖ)
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جًُِت 
ُ
ُْخ ِإَوَِل٫ِْ أ ٫ًَْ٤ِ دََٮَّكٍّ َٔ  ِ ٍّْ ثِةَّللٍّ

ِ ُْٕخ َو٦َة دَٮْذًِِق إ َُ َح ٦َة اْقذَ َٓ ِْو
ِْ ٍّْ ا

ِ فكل  .[ٛٛ]ىود: ىجسإ
من األمر با٤بعروؼ وفعلو واجب، ال يسقط أحدٮبا بَبؾ اآلخر على أصح قوٕب العلماء 
من السلف وا٣بلف. وذىب بعضهم إٔب أف مرتكب ا٤بعاصي ال ينهى غّبه عنها، وىذا 
ضعيف، وأضعف منو ٛبسكهم ّٔذه اآلية؛ فإنو ال حجة ٥بم فيها. والصهيح أف العآب 

 لو، وينهى عن ا٤بنكر وإف ارتكبو. يأمر با٤بعروؼ، وإف ٓب يفع
يقوؿ لو: لو كاف ا٤برء   ٠بعت سعيد بن جبّب : قاؿ مالك عن ربيعة

ال يأمر با٤بعروؼ وال ينهى عن ا٤بنكر حٌب ال يكوف فيو شيء ما أمر أحد ٗبعروؼ وال 
 وصدؽ من ذا الذي ليس فيو شيء؟  : هنى عن منكر. وقاؿ مالك

مـو على ترؾ الطاعة وفعلو ا٤بعصية؛ لعلمو ّٔا، مذ-وا٢بالة ىذه-قلت: ولكنو 
و٥بذا جاءت األحاديث ُب الوعيد ؛ و٨بالفتو على بصّبة، فإنو ليس من يعلم كمن ال يعلم

 .(ٔ)على ذلك"
وعن السلف: مروا با٣بّب وإف ٓب تفعلوا. وعن ا٢بسن أنو ٠بع مطرؼ بن عبد اللَّو 

ما يقوؿ؟ وّد الشيطاف لو ظفر ّٔذه منكم يقوؿ: ال أقوؿ ما ال أفعل، فقاؿ: وأينا يفعل 
 .(ٕ)فبل يأمر أحد ٗبعروؼ وال ينهى عن منكر

"واعلم أف التهقيق أف ىذا الوعيد الشديد ليس على  : قاؿ الشيخ الشنقيطي
األمر با٤بعروؼ، وإ٭با ىو على ارتكابو ا٤بنكر عا٤با بذلك، ينصح الناس عنو، فا٢بق أف 

صاّب وال طاّب، والوعيد على ا٤بعصية ال على األمر األمر با٤بعروؼ غّب ساقط عن 
  .با٤بعروؼ؛ ألنو ُب حد ذاتو ليس فيو إال ا٣بّب

  

                                                

 (.ٕٛٗ/ٔ( تفسّب ابن كثّب )ٔ)
 (.ٕ٘ٗ/٘(، ا١بواىر ا٢بساف )ٖٚٙ/ٔ(، تفسّب القرطيب )ٖ٘ٔ/ٛب )(، مفاتيح الغيٜٖٛ/ٔالكشاؼ ) (ٕ)
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 ولقد أجاد من قاؿ: 
   (ٔ)يمػػػعػػػػػػػػار عليػػػػػػك إذا فعػػػلت عػظ   ال تنػػػػو عن خلق وتػػػػػأٌب مثػػػػػػػػلو 

 وقاؿ اآلخر:
 (ٕ)طبيب يداوي الناس وىو مريض          ىوغّب تقي يأمر النػػػػػػػػػػاس بالتق

ما جاء عن أنس بن  :ومن الوعيد الشديد ُب علماء السوء الذين ٱبادعوف الناس
مررت ليلة أسرى بي على قـو )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  مالك 

تقرض شفاىهم بمقاريض من نار، قلت لجبريل: من ىؤالء؟ قاؿ: خطباء من أىل 
روف الناس بالبر وينسوف أنفسهم وىم يتلوف الكتاب، أفال الدنيا ممن كانوا يأم

 .(ٖ)((يعقلوف
ُيَجاُء بِالرَُّجِل يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػيُػْلَقى ِفي النَّاِر، فَػتَػْنَدِلُق )) :وقاؿ النيب 

ِر َعَلْيِو، فَػيَػُقوُلوَف: َأقْػَتابُُو ِفي النَّاِر فَػَيُدوُر َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر ِبَرَحاُه، فَػَيْجَتِمُع َأْىُل النَّا

                                                

( وىذا البيت من )الطويل( يروى أليب األسود الدؤٕب، ويروى للمتوكل الليثي، وقيل: لؤلخطل، وقيل للطرماح، ٔ)
(، وُب )ديواف أيب األسود( ٕٗ/ٖوقيل: لسابق الرببري، وقيل: لغّبىم. وىو من شواىد سيبويو )

 ىػ[.ٖٖٚٔركة النشر والطباعة العراقية احملدودة، بغداد ](. شٖٖٕ)ص:
[: أخربنا ٕٜٔٙ، ٔٛٚٔ(. وُب بعض ا٤بصادر: )وىو عليل(. وُب )شعب اإلٲباف( ]ٖٙٗ/ٔ( أضواء البياف )ٕ)

أبو حاـز ا٢بافظ، أخربنا أبو عمرو بن مطر قاؿ: حضرت ٦بلس أيب عثماف ا٢بّبي الزاىد، فسكت حٌب 
يقوؿ: ]من الطويل[ )وغّب تقي يأمر الناس بالتقى***طبيب يداوي والطبيب طاؿ سكوتو، ٍب أنشأ 

(، وانظر: تفسّب ٕٓ٘/ٔمريض(. قاؿ: فارتفعت األصوات بالبكاء والضجيج. وانظر: تفسّب ابن كثّب )
 (.ٖٚٙ/ٔالقرطيب )

[، ٕٕٕٔ[، وعبد بن ٞبيد ]ٕٕٔٔٔ[، وأٞبد ]ٖٙٚ٘ٙ[، وابن أيب شيبة ]ٕٓٙٓ( أخرجو الطيالسي ]ٖ)
(: "أحد أسانيد أيب يعلى رجالو ٕٙٚ/ٚ)  [، قاؿ ا٥بيثميٕٜٜٖ[، وأبو يعلى ]ٖٕٔٚوالبزار ]

[، وأبو نعيم ُب ٖٕٕٛ[، والطربا٘ب ُب )األوسط( ]ٖ٘رجاؿ الصهيح".  وأخرجو أيًضا: ابن حباف ]
 هيح".[ وقاؿ: "إسناده صٕٙٗٙ[، والضياء ]ٖٚٙٔ(، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٖٙٛ/ٕ)ا٢بلية( )
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َهانَا َعْن اْلُمْنَكِر؟! قَاؿَ: ُكْنُت  َأْي ُفالُف َما َشْأُنَك؟! َألَْيَس ُكْنَت تَْأُمُرنَا بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ
 .(ٔ)((آُمرُُكْم بِاْلَمْعُروِؼ َوال آتِيِو َوَأنْػَهاُكْم َعْن اْلُمْنَكِر َوآتِيوِ 

عن أيب برزة األسلمي  :، كما جاء ُب ا٢بديثوفيم فعل فيوالعبد يسأؿ عن علمو 
  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: (( ال تزوؿ قدما عبد يـو القيامة حتى يسأؿ

عن عمره فيم أفناه، وعن علمو فيم فعل فيو، وعن مالو من أين اكتسبو وفيم أنفقو، 
 .(ٕ)((وعن جسمو فيم أباله

لقيامة أف يدعوني إنما أخشى من ربي يـو ايقوؿ: )) وكاف أبو الدرداء 
على رؤوس الخالئق، فيقوؿ لي: يا عويمر، فأقوؿ: لبيك ربي، فيقوؿ لي: ما عملت 

 .(ٖ)؟((فيما علمت
ال تكوف عالًما حتى تكوف ُمتَػَعلًّْما، وال تكوف بالعلم أنو قاؿ: )) وعنو 

 .(ٗ)((عالًما حتى تكوف بو عاماًل 
 يقوؿُ ال ينفع، فكاف من علٍم  يستعيُذ باهلل  اهلل  وقد كاف رسوؿُ 

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، ))معلًّْما أمَتو ىذا الدُّعاء:  وُب دعائِ 
، وعذاب، القبر اللهم آت نفسي تقواىا، وزكها أنت خير من زكاىا،  والبخل، والهـر

                                                

)األقتاب(: األمعاء. و)االندالؽ(: خروج و [.ٗٚٙٚ[، مسلم ]٘ٛٙٙ، ٜٖٗٓ( صهيح اإلماـ البخاري ]ٔ)
 .الشيء من مكانو بسرعة

[، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( ٖٗٗٚ[، وقاؿ: "حسن صهيح". كما أخرجو أبو يعلى ]ٕٚٔٗ( أخرجو الَبمذي ]ٕ)
(ٔٓ/ٕٖٕ  .) 

[، جامع بياف العلم وفضلو، البن عبد الرب ٜٗٛالصبلة، للمروزي ] [، تعظيم قدرٔٔٚٔ( شعب اإلٲباف ]ٖ)
 [، وسنده قوي.ٕٗٓٔ]

 (. ٚٗٔ/ٚٗ[، وأخرجو أيًضا: ابن عساكر )ٜٖٕٔ[، جامع بياف العلم وفضلو ]ٖٔٓ( سنن الدارمي ]ٗ)
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أنت وليها وموالىا، اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب ال يخشع، ومن 
  .(ٔ)((س ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب لهانف

وفيو: ا٢برُص من كلّْ مسلٍم على ِعْلٍم ينفُعو ُب دنياه وآخرتِو، ويصلُح حاَلو، 
 واالحَباُز عن علٍم ال ينفُعو، بل يضرُّه وُيِضلُّو.

عن جابر بن عبد اهلل  :والعلُم النَّافع ال بدَّ فيو من اإلخبلص كما جاء ُب ا٢بديث
 يب أف الن (( :ال تعلموا العلم لتباىوا بو العلماء، وال لتماروا قاؿ

 .(ٕ)((بو السفهاء، وال تخيروا بو المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار
مثل العالم )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  وعن جندب بن عبد اهلل 

 .(ٖ)((الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسو كمثل السراج يضيء للناس ويحرؽ نفسو
ِي٨َ ُْح٤ُِّٮا اَلٍّْٮَراةَ ُث٥ٍّ ل٥َْ حمس ذامِّا اليهود الذين علموا وٓب يعملوا: وقاؿ اهلل  ٦ََس٢ُ اَّلٍّ

 َْ  ُ ِ َواَّللٍّ ثُٮا ثِآيَةِت اَّللٍّ ِي٨َ ٠َؾٍّ ٮِْم اَّلٍّ َٞ ةًرا ثِئَْف ٦َس٢َُ ا٣ْ َٛ ْق
َ
 َحْ٭ِؽي َُي٤٧ُِْٮ٬َة ٧َ٠َس٢َِ اْْل٧َِةرِ َُي٢ُ٧ِْ أ

 ِ ةل ٍّْ ٮَْم ا٣ َٞ أي: مثل الذين ٞبلوا التوراة، علموىا وكلفوا العمل ّٔا. ٍب ٓب  ،[٘عة:]ا١بم ىجس٧ِْيَ ا٣ْ
يعملوا ّٔا أو ٓب ينتفعوا ٗبا فيها. كمثل ا٢بمار ٰبمل أسفارًا، أي: كتًبا من العلم يتعب ُب 

ُب ٞبلهم الكتاب الذي أوتوه، وٓب يعملوا  -اليهود–ٞبلها وال ينتفع ّٔا. وكذلك ىؤالء 
لوه، فهم أسوُأ حااًل من ا٢بمّب؛ ألف ا٢بمار ال فهم لو، ٗبقتضاه ، بل أوَّلوه وحرَّفوه وبدَّ

؛ و٥بذا قاؿ ُب اآلية األخرى: َٟ ٥ُ٬ُ حمس وىؤالء ٥بم فهـو ِ و٣َه
ُ
٢َّ أ ًَ َ

ةِم ث٢َْ ٥ْ٬ُ أ َٕ جْ
َ َْ َٟ ََك ِ و٣َه

ُ
أ

ة٤ُِٚٮنَ  َ٘  [. ٜٚٔ]األعراؼ: ىجسا٣ْ

                                                

 [.ٕٕٕٚ( صهيح مسلم ]ٔ)
إسناد رجالو ثقات على شرط (: "ىذا ٖٚ/ُٔب )زوائده( )  [، قاؿ البوصّبيٕٗ٘أخرجو ابن ماجو ] (ٕ)

 [.ٖ٘ٙٔ[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٜٕٓ[، وا٢باكم ]ٚٚمسلم". وأخرجو أيًضا: ابن حباف ]
(: "رجالو موثقوف". وأخرجو أيًضا: ٘ٛٔ/ٔ)  [. قاؿ ا٥بيثمئٛٙٔ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٖ)

 [.ٜٔٗٙالديلمي ]
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د ضرب لليهود فهو متناوؿ من "فهذا ا٤بثل وإف كاف ق:  قاؿ ابن القيم   
 .(ٔ)حيث ا٤بعُب ٤بن ٞبل القرآف فَبؾ العمل بو، وٓب يؤد حقو، وٓب يرعو حق رعايتو"

َواد٢ُْ حمس :عآَب السوء الذي ٓب ينتفع بعلمو بالكلب فقاؿ  وقد شبَّو اهلل 
 ُ٫ َٕ تْجَ

َ
ِي آدَحْ٪َةهُ آيَةدَِ٪ة َٚةنَْك٤ََغ ٦ِ٪َْ٭ة َٚد  اَّلٍّ

َ
٤ًَِْ٭٥ْ جََجأ ةوِي٨َ  َٔ َ٘ ةُن َََٚكَن ٨َ٦ِ ا٣ْ َُ ًْ َولَْٮ ِمئَْ٪ة  175النٍّ

 ًَْ٤ َٔ َٓ ٬ََٮاهُ َذ٧ََس٫ُُ٤ ٧َ٠ََس٢ِ ا٣ََْكِْت إِْن ََت٢ِْ٧ْ  َج رِْض َواتٍّ
َ َْ ْػَْلَ إَِِل ا

َ
٫ُ أ َ٪ةهُ ثَِ٭ة َو١َِ٣٪ٍّ ْٕ ْو لََؿَذ

َ
٫ِ ي٤ََْ٭ْر أ

ِي٨َ  ٮِْم اَّلٍّ َٞ َٟ ٦َس٢َُ ا٣ْ ِ ٫ُ٠ْ ي٤ََْ٭ْر َذل ُؿوَن َتَْتُ ٍّ١ َٛ ٤ٍُّ٭٥ْ َحَذ َٕ َىَه ٣َ َٞ ثُٮا ثِآيَةدَِ٪ة َٚةُْٝىِه ا٣ْ  ىجس٠َ176ؾٍّ
 [.ٙٚٔ-٘ٚٔ]األعراؼ:

"وا٤براد ّٔذا ا٤بثل: أف من ٓب يزجره علُمو عن القبيح، صار  : قاؿ ابن رجب
القبيُح عادة لو وٓب يؤثر فيو علُمو شيًئا، فيصّب حاًلو كهاؿ الكلب البلىث؛ فإنو إف طُرد 

وإف تُرؾ ٥بث، فا٢بالتاف عنده سواء. وىذا أخسُّ أحواؿ الكلب وأبشعها، فكذلك ٥بث، 
من يرتكب القبائح مع جهلو ومع علمو، فبل يؤثر علُمو شيًئا، وكذلك مثل من ال يرتدع 
عن القبيح بوعظ وال زجر وال غّبه، فإف فعل القبيح يصّب عادة، وال ينزجر عنو بوعظ وال 

متبع للهوى على كل حاؿ، فهذا كل من اتبع ىواه، وٓب ينزجر  تأديب وال تعليم، بل ىو
 .(ٕ)عنو بوعظ وال غّبه"

الَُّة على أف اْلُمْعِرَض عن التَّْذِكِّب كا٢بمار " :قاؿ الشيخ الشنقيطي  وأما اآلية الدَّ
َْي حمس: ا، فهي قولو أيضً  ًِ ْٕؿِ ٨ِ اَلٍّْؾ٠َِؿةِ ٦ُ َٔ جٍُّ٭٥ْ ُْحٌُؿ مُ  3Cَذ٧َة لَُ٭٥ْ 

َ
َٚؿٍّْت  3Dْكتَ٪َِْٛؿةٌ ٠َد

والعربة بعمـو األلفاظ ال ٖبصوص األسباب، فيجب على  ،[ٔ٘-ٜٗ]ا٤بدثر: ىجس٨ْ٦ِ3E َْٝكَٮَرٍة 
أف يعمبل ٗبقتضى التذكرة، وأف يَػَتَهفَّظَا من عدـ  -بالفتح–، واْلُمذَكَِّر -بالكسر–اْلُمذَكِّْر 

 .(ٖ)"لئبل يكونا ِٞبَاَرْيِن من ُٞبُِر جهنم ؛ا٤بباالة ّٔا

                                                

 (.ٕٚٔ/ ٔ( إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب )ٔ)
 (.ٕٗٓ/ٔ( ٦بموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب )ٕ)
 (.ٖٙٗ/ٔ( أضواء البياف )ٖ)
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ٰبرصوف على العلم وا٢بفظ والفهم، ولكن اىتمامهم  وقد كاف الصهابة 
 بالعمل أبلغ.

عن عمرو بن أَْوٍس، قاؿ: حدثِب ُب )صهيح مسلم( ما جاء  :ويدؿ على ذلك
َـّ  َعْنَبَسُة بن أيب سفياف، ُب مرضو الذي مات فيو ِٕبَِديٍث يَػَتَسارُّ إليو، قاؿ: ٠بعت ُأ

َمْن َصلَّى اثْػَنَتْي َعْشَرَة رَْكَعًة ِفي ))يقوؿ:  عت رسوؿ اهلل َحِبيَبَة، تقوؿ: ٠ب
َلٍة، بُِنَي َلُو ِبِهنَّ بَػْيٌت ِفي اْلَجنَّة ُـّ حبيبة:  قالت .(ٔ)((َتَطوًُّعا)) :وُب رواية((. يَػْوـٍ َولَيػْ ُأ

رَْكتُػُهنَّ فما تػَ "وقاؿ َعْنَبَسة:  ((. فما تَػرَْكتُػُهنَّ منذ َسِمْعتُػُهنَّ من رسوؿ اهلل))
ْـّ َحِبيَبةَ  ْعتُػُهنَّ من ُأ ْعتُػُهنَّ من َعْنَبَسةَ "وقاؿ عمرو بن أَْوٍس:  ".ُمْنُذ ٠بَِ  "،ما تَػرَْكتُػُهنَّ ُمْنُذ ٠بَِ
ْعتُػُهنَّ من َعْمرِو ْبِن أَْوس"وقاؿ النػُّْعَماُف بُن سآِب:   .(ٕ)"ما تَػرَْكتُػُهنَّ ُمْنُذ ٠بَِ
أيب عبد الرٞبن السلمي قاؿ: حدثنا الذين   ما جاء  عنأيًضا: ويدؿ على ذلك 

أهنم كانوا إذا تعلموا  - كعثماف بن عفاف وابن مسعود-كانوا يقرئوننا القرآف 
عشر آيات ٓب ٯباوزوىا حٌب يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآف والعلم 

 .(ٖ)والعمل ٝبيعا
َمَكَث على  اهلل بن عمر  : أف عبد(ا٤بوطأ)ُب  وذكر اإلماـ مالك 

 .(ٗ)سورة البقرة، َٜبَا٘بَ ِسِنَْب يَػتَػَعلَُّمَها
  

                                                

لو ىذا التطوع ٱبرج الفرض؛ يعِب: من صلى ثنٍب عشرة ركعة ُب يـو وليلة تطوًعا بعد أدائو الفريضة حصل  (ٔ)
 الوعد.

 [.ٕٛٚ( صهيح مسلم ]ٕ)
(، اإلكليل ُب ا٤بتشابو والتأويل ٜ/ٔرر الوجيز )(، احملٛ/ٔ(، تفسّب ابن كثّب )ٓٛ/ٔ( انظر: تفسّب الطربي )ٖ)

 (.ٜ(، مقدمة ُب أصوؿ التفسّب، البن تيمية )ص:ٚٗ)ص:
 [.ٜ٘ٙ( موطأ اإلماـ مالك ]ٗ)
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أف ال يَبؾ العمل؛ ألف العربة بالعمل، والعلُم وا٥بداية والنجاة ينبغي لطالب العلم ف
ببل عَمٍل حجٌة على صاحِبو، فكم من أناس يَػْعَلُموف وال يَػْعَملوف، وقد غرَّىم ما عندىم 

ـ وا٤بعارؼ؟!  فكاف ذلك الغرور والُعْجب سبًبا لضبل٥بم؛ ألف الُعْجب قد من بعض العلو 
ٰبمل صاحبو على تعظيم نفسو حٌب تستوٕب عليو الغفلة، ويفرح ٗبا ىو عليو، ويستغِب ٗبا 
عنده، ورٗبا يصل إٔب )غرور العلم( الصَّارؼ عن اآليات وا٢بجج، والصادّْ عن ا٥بداية، 

ة َصةءَتُْ٭٥ْ حمس اد وا١بهود، وىو ما أشار إليو القرآف الكرٙب:وىو سبٌب ُب خلق نزعة اإل٢ب ٍّ٧َ٤َٚ
ِٔ٪َْؽ٥ْ٬ُ ٨ْ٦ِ ا٥ْ٤ِْٕ٣ِ   :ُب كتاب ت ذلككما بين ،[ٖٛ]غافر: ىجسرُُق٤ُُ٭٥ْ ثِةْْلَحَِّ٪ةِت َٚؿُِظٮا ث٧َِة 

 )العقبات(.
"وقد ورد ُب العلماء السوء تشديدات عظيمة دلَّت على  : قاؿ اإلماـ الغزإب

وذلك بسبب متابعتهم للضبلؿ، وتزينو، ونفاقهم  .(ٔ)أشد ا٣بلق عذابًا يـو القيامة" أهنم
"قد اندرس علم الدين بتلبيس  : قاؿ اإلماـ الغزإبو ومداىنتهم، وإضبل٥بم للناس. 

 . (ٕ)ا٤بستعاف، وإليو ا٤ببلذ ُب أف يعيذنا من ىذا الغرور" العلماء السوء، فاهلل 
منهم فرؽ  فأما أىل العلم، فا٤بغَبوف منهم فرؽ:" : قاؿ اإلماـ الغزإبو 

أحكموا العلـو الشرعية والعقلية، وأٮبلوا تفقد ا١بوارح وحفظها عن ا٤بعاصي، وإلزامها 
اهلل ٗبكاف، لعلموا أف العلم إ٭با يراد ٤بعرفة  عندالطاعات، واغَبوا بعلمهم، وظنوا أهنم 

واحملمودة وكيفية عبلجها والفرار منها، فهي  ا٢ببلؿ وا٢براـ، ومعرفة أخبلؽ النفس ا٤بذمومة
: علـو ال تراد إال للعمل، وكل علم يراد للعمل فبل قيمة لو دوف العمل. قاؿ اهلل 

٬َةحمس ٤ََْٚط ٨ْ٦َ َزَكٍّ
َ
م كيف يزكيها، فإف تبل عليو وٓب يقل: قد أفلح من تعلَّ  ،[ٜ:]الشمس ىجسَْٝؽ أ

َذ٧ََس٫ُُ٤ ٧َ٠َس٢َِ حمس :العآب الفاجر، كقولو  الشيطاف فضائل أىل العلم، فليذكر ما ورد ُب

                                                

 (.ٜ٘/ ٔإحياء علـو الدين ) (ٔ)
 (.ٕٔ/ٔ( ا٤بصدر السابق )ٕ)
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٫ُ٠ْ ي٤ََْ٭ْر  ْو َتَْتُ
َ
٫ًَْ٤ِ ي٤ََْ٭ْر أ َٔ ٧َ٠َس٢َِ اْْل٧َِةرِ َُي٢ُِ٧ْ حمس وقولو: [،ٙٚٔ]األعراؼ: ىجسا٣ََْكِْت إِْن ََت٢ْ٧ِْ 

ةرً  َٛ ْق
َ
 [.٘]ا١بمعة: ىجساأ

ا ا٤بعاصي، وتركو  ،فواظبوا على الطاعات الظاىرة ،وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل
 ،والرياء ،وا٢بسد ،من الكرب ،ليمهوا عنها الصفات الذميمة ؛إال أهنم ٓب يتفقدوا قلؤّم

وطلب الشهرة ُب الببلد والعباد، فهؤالء زينوا  ،وإرادة السوء لؤلقراف والنظراء ،وطلب العبل
إف اهلل ال ينظر إلى صوركم وأموالكم، )): ونسوا قولو  ،ظواىرىم وأٮبلوا

 .(ٔ)((نظر إلى قلوبكم وأعمالكمولكن ي
وفرقة أخرى: علموا أف ىذه األخبلؽ الباطنة مذمومة من جهة الشرع إال أهنم 

 .(ٕ)لعجبهم بأنفسهم يظنوف أهنم منفكوف عنها، وأهنم أرفع عند اهلل من أف يبتليهم"
وقاؿ ُب )بداية ا٥بداية(: "واعلم أف الناس ُب طلب العلم على ثبلثة أحواؿ: رجل 

والدار اآلخرة؛ فهذا   العلم ليتخذه زاده إٔب ا٤بعاد، وٓب يقصد بو إال وجو اهلل طلب
 من الفائزين.

ورجل طلبو ليستعْب بو على حياتو العاجلة، ويناؿ بو العز وا١باه وا٤باؿ، وىو عآب 
بذلك، مستشعر ُب قلب ركاكة حالو وخسة مقصده، فهذا من ا٤بخاطرين. فإف عاجلو 

خيف عليو من سوء ا٣باٛبة، وبقي أمره ُب خطر ا٤بشيئة؛ وإف وفق للتوبة  أجلو قبل التوبة
قبل حلوؿ األجل، وأضاؼ إٔب العلم العمل، وتدارؾ ما فرط بو من ا٣بلل التهق 

 بالفائزين؛ فإف التائب من الذنب كمن ال ذنب لو.
فاخر ورجل ثالث استهوذ عليو الشيطاف؛ فاٚبذ علمو ذريعة إٔب التكاثر با٤باؿ، والت

با١باه، والتعزز بكثرة األتباع، يدخل بعلمو كل مدخل رجاء أف يقضى من الدنيا وطره، 
وىو مع ذلك يضمر ُب نفسو أنو عند اهلل ٗبكانة؛ التسامو بسمة العلماء، وتر٠بو برسومهم 

                                                

 [.ٕٗٙ٘( صهيح مسلم ]ٔ)
 (.ٜٖٕ:(، ٨بتصر منهاج القاصدين )صٕٓٙ:(، بتصرؼ، موعظة ا٤بؤمنْب )صٖٛٛ/ٖ( إحياء علـو الدين )ٕ)
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ُب الزي وا٤بنطق، مع تكالبو على الدنيا ظاىرًا وباطنًا، فهذا من ا٥بالكْب، ومن ا٢بمقى 
 .(ٔ)ين؛ إذ الرجاء منقطع عن توبتو لظنو أنو من احملسنْب"ا٤بغرور 

"ىذا ىو ذلك الزماف الذي قد استؤب فيو الباطل على ا٢بق،  :وقاؿ القرطيب 
وتغلب فيو العبيد على األحرار من ا٣بلق، فباعوا األحكاـ، ورضي بذلك منهم ا٢بكاـ، 

عليو. بدلوا دين اهلل، وغّبوا فصار ا٢بكم مكًسا، وا٢بق عكًسا ال يوصل إليو وال يقدر 
 .(ٕ)حكم اهلل، ٠بَّاعوف للكذب أكالوف للسهت"

ومن تأمل حاؿ كثّب من ا٤بسلمْب ُب ىذا العصر وجد أهنم قد ركنوا إٔب الظلمة 
ومالوا إليهم كل ا٤بيل، وتسابقوا على  ،ا٤بستكربين، ووثقوا ّٔم أكثر من ثقتهم برّٔم 

ذا من أعظم أسباب الذؿ وا٣بذالف، وٚبلف نصر ، وى-ولو بسهق إخواهنم-إرضائهم 
عن ا٤بسلمْب، وتسلط أعدائهم عليهم؛ فإف من عادة الظلمة ا٤بستكربين أف  اهلل 

 يزدادوا علوِّا وجورًا كلما زين ٥بم علماء السوء قبيح أفعا٥بم. 
"قد كاف عبد اهلل بن علي ملًكا جبارًا، سفاًكا للدماء،  : قاؿ ا٢بافظ الذىيب

يصدعو ٗبر ا٢بق، ال َكَخْلق من علماء   ا٤براس، ومع ىذا فاإلماـ األوزاعيصعب 
           السوء الذين ُٰبَسُّْنوف لؤلمراء ما يقتهموف بو من الظلم والَعْسف، ويقلبوف ٥بم الباطل حقِّا

 .(ٖ)أو يسكتوف مع القدرة على بياف ا٢بق" -قاتلهم اهلل-
ِ َويَْؼَنْٮ٫َُ٩ حمس نيْب العاملْب،فينبغي التمييز بْب العلماء الربا ِت اَّللٍّ َْ ُ٘ٮَن رَِقة ِ ِي٨َ ُحَج٤ّ اَّلٍّ

 َ ٍّْ اَّللٍّ
ِ َظًؽا إ

َ
َْ َُيَْنْٮَن أ فبل يداىنوف وال ينافقوف، ويصلهوف وال [، ٜٖ]األحزاب: ىجسَو

يفسدوف، وٯبمعوف وال يفرقوف، وبْب من سواىم؛ فإف األمة ٙبتاج ُب الفًب عندما يلتبس 

                                                

 (.ٕٚ -ٕٙ( بداية ا٥بداية، أليب حامد الغزإب )ص:ٔ)
 (.ٕٕٛٔالتذكرة بأحواؿ ا٤بوتى وأمور اآلخرة )ص: (ٕ)
 (.ٕ٘ٔ/ ٚ( سّب أعبلـ النببلء )ٖ)
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، وواعظ جاىل (ٔ)ل أف ترجع ألىل العلم الراسخْب، وٙبذر من خطيب مصقعا٢بق بالباط
أنو قاؿ:  يشوّْه ا٢بقائق، ويغطي العقل بلهب العواطف. روي عن ا٢بسن البصري 

. و"كاف ا٢بسن يبصر (ٕ)"الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عآب، وإذا أدبرت عرفها كل جاىل"
 .(ٖ)إذا أدبرت"من الفتنة إذا أقبلت كما نبصر ٫بن منها 

"احذروا فتنة العآب الفاجر، والعابد ا١باىل؛ فإف فتنتهما فتنة : قاؿ ابن القيم 
لكل مفتوف؛ فإف الناس إ٭با يقتدوف بعلمائهم وعبادىم، فإذا كاف العلماء فجرة، والعباد 

 .(ٗ)جهلة عمت ا٤بصيبة ّٔما، وعظمت الفتنة على ا٣باصة والعامة"
كما   وإظهاره قد يكوف سبًبا ُب امتناع وصولو إٔب كثّبين.والسكوت عن بياف ا٢بق 

 تقدـ بياف ذلك فيما تُوعد عليو من الكتماف.
، وَمزُْج  فمن شأف دعاة الباطل: التلبيس على الناس، وإظهار الباطل ُب صورة ا٢بقّْ
: العمل على بيانو وٛبييزه عن  ا٢بقّْ بالباطل بالكتماف والتعمية، لكن منهج أىل ا٢بقّْ
الباطل، ىذا ىو منهجهم ُب تشخيو ا٤برض، ٍب ا٤بعا١بة بالدواء الشاُب؛ حيث يردوف 
ا٤بخالف إٔب أدلة واضهة، وحجج قاطعة، ومقدمات مسلمة. وأساس ذلك رسوخ العقيدة 
الٍب ٙبمل الباحث على الصدؽ وا٤بوضوعية واإلنصاؼ، وعلى عمـو األخبلؽ الفاضلة، 

ناظرة. وٙبارب الغش وا٣بداع والتزوير والتغرير وا٤بكر وعلى االلتزاـ بآداب ا٣بطاب وا٤ب
والتلبيس وا٣بيانة، وىذه األوصاؼ القبيهة ال تكوف ُخُلًقا للمسلم ٕباٍؿ؛ ألفَّ طهارة نفِسو 

 ا٤بكتسبة من اإلٲباف والعمل الصاّب تأىب أف تتجانَس مع ىذه األخبلؽ الذَّميمة.

                                                

 مثل مصقع. -بالسْب–، أي: بليغ ماىر با٣بطبة. و)مسقع( -بكسر ا٤بيم-يقاؿ: خطيب ِمْصَقع  (ٔ)
(، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( ٕٖٔ/ٗ(، والبخاري ُب )التاريخ الكبّب( )٘ٙٔ/ٚ( أخرجو ابن سعد ُب )الطبقات( )ٕ)

(ٜ/ٕٗ.) 
 (.ٙٛ/ٙ( آّالسة )ٖ)
 (. ٓٙٔ/ٔ( مفتاح دار السعادة )ٗ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

396 

 

ك، فتسقط األقنعة، وتربز ما كاف والفتنة واالبتبلء ٘بعل الكثّبين على احمل
َْ ِِف ا٣ِْٛذَْ٪حِ حمس :خفيِّا..فكم أسقطت احملن أقوًما، ورفعت آخرين؟! كما قاؿ  خَ

ٮا ُُ َٞ   [.ٜٗ]التوبة: ىجسَق
"إ٘ب رأيت كثّبًا ٩بن شغلتهم نوافل الصبلة والصـو عن : قاؿ ابن ا١بوزي و 

 نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح ُب األصوؿ.
إال أ٘ب رأيت  يت رأي نفسي ُب العلم حسًنا، فهي تقدمو على كل شيء،و٤با رأ

نفسي واقفة مع صورة التشاغل بالعلم، فصهت ّٔا: فما الذي أفادؾ العلم؟! أين 
ا٣بوؼ؟! أين القلق؟! أين ا٢بذر؟! أو ما ٠بعت بأخبار أخيار األحبار ُب تعبدىم 

 واجتهادىم؟!
 (ٔ)اـ حٌب ورمت قدماه؟!سيد الكل، ٍب إنو ق أما كاف الرسوؿ 
 ، كثّب البكاء؟!(ٕ)شجي النشيج أما كاف أبو بكر 

 خطاف من آثار الدموع؟! أما كاف ُب خد عمر 
 ٱبتم القرآف ُب ركعة؟! أما كاف عثماف 

يبكي بالليل ُب ٧برابو حٌب ٚبضل ٢بيتو بالدموع، ويقوؿ: يا   أما كاف علي
 .(ٖ)دنيا غري غّبي؟!

                                                

صلى حٌب انتفخت قدماه، فقيل لو:  أف النيب  عن ا٤بغّبة بن شعبة  :( جاء ُب ا٢بديثٔ)
ا(( صهيح ؟ وقد غفر اهلل لك ما تقدـ من ذنبك وما تأخر، فقاؿ: ))أفبل أكوف عبدا شكورً أََتَكلَُّف ىذا
قالت: كاف  عن عائشة  :[. وُب روايةٜٕٔٛ[، مسلم ]ٔٚٗٙ، ٖٙٛٗ، ٖٓٔٔالبخاري ]
يا رسوؿ اهلل أتصنع ىذا، : إذا صلى قاـ حٌب تفطر رجبله، قالت عائشة  رسوؿ اهلل 

ا((. صهيح البخاري بك وما تأخر، فقاؿ: ))يا عائشة أفبل أكوف عبدا شكورً وقد غفر لك ما تقدـ من ذن
 [.ٕٕٓٛ[، صهيح مسلم ]ٖٚٛٗ]

 ( النشيج: صوت معو توجع وبكاء، كما يردد الصيب بكاءه ُب صدره. وقد نشج ينشج.ٕ)
 (.٘ٛصيد ا٣باطر )ص:( ٖ)
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َفْعَك َيُضرُّؾ" :ينة وقاؿ سفياف بن عي  .(ٔ)"العلُم إف ٓب يَػنػْ
وقاؿ: "ليس العآب الذي يعرؼ ا٣بّب والشر، إ٭با العآب الذي يعرؼ ا٣بّب فيتبعو، 

 .(ٕ)ويعرؼ الشر فيجتنبو"
كنا نستعْب على حفظ ا٢بديث بالعمل بو، وكنا نستعْب على   : وقاؿ وكيع

 .(ٗ)ا على ا٢بفظ بَبؾ ا٤بعصيةوعنو أيًضا أنو قاؿ: استعينو . (ٖ)طلبو بالصـو
 .(٘)أنو قاؿ: كنا نستعْب على حفظ ا٢بديث بالعمل بو  وعن الشعيب

قاؿ: كنا نستعْب على حفظ ا٢بديث   وعن إبراىيم بن إ٠باعيل بن ٦ُبَمّْع
 . (ٙ)بالعمل بو

أنو قاؿ: ما كتبت حديثًا إال وقد عملت بو حٌب َمرَّ يب ُب   وعن أٞبد
احتجم وأعطى أبا طيبَة دينارًا، فاحتجمُت وأعطيُت   ا٢بديث أف النيب

ـَ دينارًا  .(ٚ)ا٢بجَّا

                                                

 (.ٛٗ/ٔ(، الطبقات الكربى )ٕٜٔ/ٔٔ[، هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ )ٔٔٙ( الزىد، ألٞبد بن حنبل ]ٔ)
 (.ٕٜٔ -ٜٔٔ/ٔٔ(،  هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ )ٕٗٚ/ ٚ( حلية األولياء )ٕ)
(، فتح ا٤بغيث ٜٗٔ/ٗ(، )ٖٓٔ/ٕ(، ا٤بخلصيات )ٖٔٓٔ/ٕ(، )ٛٓٚ/ٔجامع بياف العلم وفضلو ) (ٖ)

(ٖ/ٕٕٛ.) 
 (.ٜٖروضة العقبلء ونزىة الفضبلء )ص: (ٗ)
 (.ٕٕٛ/ ٖ(، فتح ا٤بغيث )ٛٓٚ/ٔوفضلو )( جامع بياف العلم ٘)
(، ا١بامع ألخبلؽ الراوي وآداب ٜٓ[، اقتضاء العلم العمل، للخطيب )ص:ٔٗٚٔ، ٜ٘ٙٔ( شعب اإلٲباف ]ٙ)

(. ٛٛ٘/ٕ(، فتح ا٤بغيث )ٖٗ/ٕ(، شرح التبصرة والتذكرة )ٙٓٗ/ٔ(، الشذا الفياح )ٕٛ٘/ٕالسامع )
. وزاد البيهقي وا٣بطيب عن ا٢بسن بن صاّب أنو  قاؿ:  كنا نستعْب على طلبو بالصـو

(، تاريخ ٜٕٙ/ٔٔ(، )ٖٕٔ/ٔٔ(، سّب أعبلـ النببلء )ٗٗٔ/ٔ( ا١بامع ألخبلؽ الراوي وآداب السامع )ٚ)
(، شرح التبصرة والتذكرة ٙٓٗ/ٔ(، الشذا الفياح )ٖٕٓٔ/٘اإلسبلـ ووفيات ا٤بشاىّب واألعبلـ )

 (.ٛٛ٘/ٕ(، تدريب الراوي )ٖٕٛ/ٖ(،  فتح ا٤بغيث )ٖٗ/ٕ)
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وقاؿ بعض ا٢بكماء: العلم خادـ العمل، والعمل غاية العلم، فلوال العمل ٓب يطلب 
علم ولوال العلم ٓب يطلب عمل، وألف أدع ا٢بق جهبًل بو أحب إٕب من أف أدعو زىًدا 

 .(ٔ)فيو
 .(ٕ)علم يهتف بالعمل فإف أجابو حل وإال ارٙبلال : وقاؿ سفياف الثوري

كانوا إذا أتوا الرَّجل ليأخذوا عنو نظروا إٔب صبلتو،   :وقاؿ إبراىيم النخعي 
 .(ٖ)وإٔب ٠َبِْتو، وإٔب ىيئتو، ٍب يأخذوف عنو

ينفع ٓب يضر، لكن العلم إذا ٓب ينفع  كم من شيء إذا ٓب  : السَّمَّاؾقاؿ ابن 
 .(ٗ)ضر

من خرج إٔب العلم يريد العلم ٓب ينفعو العلم،  : اهلل الروذباري أبو عبدوقاؿ 
 .(٘)قليل العلم وومن خرج إٔب العلم يريد العمل بالعلم نفع

وقاؿ بعض العلماء: خّب العلم ما نفع، وخّب القوؿ ما ردع. وقاؿ بعض األدباء: 
 . (ٙ)ٜبرة العلـو العمل بالعلـو

  

                                                

 (.٘ٔ( اقتضاء العلم العمل )ص: ٔ)
(، وتاريخ ٖٙ(. وُب )اقتضاء العلم العمل(  )ص:ٕٕٛ/ٖ(، فتح ا٤بغيث )ٙٓٚ/ٔجامع بياف العلم وفضلو ) (ٕ)

 ( ٫بوه عن ابن ا٤بنكدر.ٙٙ/ٙ٘دمشق )
٤بن خرج لو (، التعديل والتجريح ، ٓ٘/ٕ(،  صفة الصفوة )ٙٔ/ٕانظر: ا١برح والتعديل، البن أيب حاًب ) (ٖ)

 (.ٜٗٔ/ٕ(، اآلداب الشرعية، البن مفلح )ٜٕٔ/ٔالبخاري ُب ا١بامع الصهيح، للباجي )
(، تاريخ اإلسبلـ ووفيات ا٤بشاىّب واألعبلـ ٜٕٖ/ٛ(، سّب أعبلـ النببلء )ٖٖٓ/ٚ( انظر: تاريخ بغداد )ٗ)

(ٗ/ٜٜ٘.) 
 (.ٛٔ/٘تاريخ دمشق ) (،ٕ٘٘/٘( انظر: تاريخ بغداد )٘)
 (.ٙٚيا والدين )ص:( أدب الدنٙ)
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ُب العلم طبقات، موقُعهم من العلم بقْدر "والناس  : وقاؿ اإلماـ الشافعي
درجاهتم ُب العلم بو. فهقَّ على طلبة العلم بلوُغ غاية جهِدىم ُب االستكثار من علمو، 

ُب استدراؾ علمو نصِّا  والصرُب على كل عارض دوف طََلِبو، وإخبلص النية هلل 
 إال بعونو. فإف من أدرؾ علم واستنباطًا، والرغبة إٔب اهلل ُب العوف عليو؛ فإنو ال يُدَرؾ خّبٌ 

للقوؿ والعمل ٗبا عِلم منو: فاز   أحكاـ اهلل ُب كتابو نصِّا واستدالاًل، ووفقو اهلل
بالفضيلة ُب دينو ودنياه، وانتفت عنو الرَّْيب، ونَػوَّرت ُب قلبو ا٢بكمة، واستوجب ُب الدين 

 موضع اإلمامة.
ها، ا٤بدٲبَها علينا مع تقصّبنا ُب اإلتياف فنسأؿ اهلَل ا٤ببتدَئ لنا بنعمو قبل استهقاق

إٔب ما أوجب بو من شكره ّٔا، ا١باِعَلَنا ُب خّب أمة أخرجت للناس: أف يرزقنا فهًما ُب  
 .(ٔ)كتابو، ٍب سنة نبيو، وقواًل وعمبًل يؤدي بو عنا حقو، ويوجب لنا نافلة مزيدة"

ن رجل قاؿ: كاف وأخرج ابن أيب حاًب من طريق سفياف عن أيب حياف التيمي ع
وعآب بأمر  ،وعآب باهلل ليس بعآب بأمر اهلل ،عآب باهلل وعآب بأمر اهلل: يقاؿ العلماء ثبلثة

ويعلم ا٢بدود   فالعآب باهلل وبأمر اهلل: الذي ٱبشى اهلل، اهلل ليس بعآب باهلل
 .دود وال الفرائضوالعآب باهلل ليس بعآب بأمر اهلل: الذي ٱبشى اهلل وال يعلم ا٢ب. والفرائض

 .(ٕ) والعآب بأمر اهلل ليس بعآب باهلل: الذي يعلم ا٢بدود والفرائض وال ٱبشى اهلل
صنفاف من الناس إذا صلها صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس: العلماء وقد قيل: 

 .واألمراء
  

                                                

 (.ٜٔالرسالة )ص: (ٔ)
(، الدر ا٤بنثور ٘ٗ٘/ٙ(، وانظر: تفسّب ابن كثّب )ٖٓٛٔ/ٓٔتفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب ) (ٕ)

 ( .ٜٖ٘/ ٚ(،  ٦بموع الفتاوى )ٖٚ٘/ٖ(، تاريخ ابن معْب )رواية الدوري( )ٕٓ/ٚ)
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 قاؿ عبد اهلل بن ا٤ببارؾ: و 
 (ٔ)ػػار سػػػوء ورىبػػػػاهنا؟وأحبػػػػػػ  وىػػػػل أفسػػػػد الدين إال ا٤بلوؾ

العلماء ثبلثة: عآب استنار بنوره واستنار بو الناس، فهذا " :وقاؿ ابن القيم 
وعآب استنار بنوره، وٓب يستنر بو غّبه، فهذا إف  ، من خلفاء الرسل وورثة األنبياء

ستنر بنوره وال ا على نفسو، فبينو وبْب األوؿ ما بينهما، وعآب ٓب يٓب يفرط كاف نفعو قاصرً 
استنار بو غّبه، فهذا علمو وباؿ عليو، وبسطتو للناس فتنة ٥بم، وبسطة األوؿ رٞبة 

 .(ٕ)"٥بم
وا٢باصل أف العمل بالعلم من أعظم أسباب زيادة العلم وحفظو وثباتو، وىو من 

ِ حمس :التقوى، وىو أبلُغ وسائل الدعوة والتأثّب ُب ا٤بدعوين. قاؿ اهلل  َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
ي٨َ آ٦َُ٪ٮا يَة خ

 ٌْ َٛ ُ ذُو ا٣ْ ِْْ٘ٛؿ ٣َُس٥ْ َواَّللٍّ ِْؿ َخ٪ُْس٥ْ َقحِّبَةدُِس٥ْ َويَ ّٛ ٢ْ ٣َُس٥ْ ُْٚؿَٝة٩ًة َويَُس َٕ َ َُيْ ٮا اَّللٍّ ُٞ ٢ِ إِْن َتذٍّ
 ِ٥ً ِْ َٕ َ َوآ٦ُِ٪ٮا ثِؿَُقٮَِلِ يُْؤدُِس٥ْ حمس :وقاؿ [، ٜٕ]األنفاؿ: ىجسا٣ْ ٮا اَّللٍّ ُٞ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا اتٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
 يَة خ

٢ْ ٣َُس٥ْ ٩ُٮًرا َت٧ُْنٮَن ث٫ِِ  َٕ ٤َْْيِ ٨ْ٦ِ رَْْحَذ٫ِِ َويَْض ْٛ  .(ٖ)[ٕٛ:]ا٢بديد ىجس٠ِ
والعمل بالعلم من أسباب النجاة، وزيادة ا٢بسنات، ورفعة الدرجات، ويقي اإلنساف 

ََْٕصِ حمس :من سوء ا٣باٛبة، ومن ا٣بزي ُب الدنيا واآلخرة. قاؿ اهلل  نَْكةَن  1َوا٣ْ ِ
ِْ إِنٍّ ا

َْبِ  2ُػْْسٍ  ٣َِِف  ِ َودََٮاَوْٮا ثِةلىٍّ ّٜ ةِْلَةِت َودََٮاَوْٮا ثِةْْلَ ٤٧ُِٮا الىٍّ َٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َو ٍّْ اَّلٍّ
ِ  ىجس3إ

كما أف ترؾ العمل  بْب اإلٲباِف والعمِل ُب نصوص كثّبة. وقد قَرَف اهلُل [. ٖ-ٔ]العصر:
العمل من أسباب  بالعلم إضاعو لو، فما استدر العلم وال استجلب ٗبثل العمل، فَبؾ

 الضبلؿ واإلضبلؿ، والعذاب ُب اآلخرة.  
 

                                                

 (.ٚٙ( ديواف عبد اهلل بن ا٤ببارؾ )ص:ٔ)
 (.ٕٕٛ/ٖالكْب )( مدارج السٕ)
 (.ٕٚٔ/ ٔ( مفتاح دار السعادة )ٖ)
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 :والعالج ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب
 اإلخبلص ُب طلب العلم، والعمل بو: - ٔ

ديد ُب الوعيد الشَّ إفَّ اإلخبلص ُب طلب العلم، والعمل بو ىو سبيل النَّجاة من 
 .أقواَلو لُومن خالفت أفعا حقّْ 

 لطالب العلم أف يكوف على حذر من مسالك النقاؽ والرياء. ال بدَّ  - ٕ
ينبغي على طالب العلم وا٥بداية أف يبدأ بإصبلح نفسو، و٦باىدهتا على  - ٖ

 وذلك بامتثاؿ ما أََمَر الشَّارُع بو، واجتناب ما هنى عنو. ،االستقامة على أْمِر اهلل 
 ى، والبعد عن ا٤بعاصي سبيل إٔبأف التقوى و٦باىدة النفس والشيطاف وا٥بو  وال ريب

َ حمس :العلم، والتأثّب ُب ا٤بدعوين، كما قاؿ ب االنتفاع ٮا اَّللٍّ ُٞ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا إِْن َتذٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

ِْْ٘ٛؿ ٣َُس٥ْ  ِْؿ َخ٪ُْس٥ْ َقحِّبَةدُِس٥ْ َويَ ّٛ ٢ْ ٣َُس٥ْ ُْٚؿَٝة٩ًة َويَُس َٕ  .[ٜٕ]األنفاؿ: ىجسَُيْ
 ُص على طلِب العلم النَّافع، وتعلم األحكاـ:التفقو ُب الدين وا٢بر  - ٗ
 :وقوة اإلٲباف: قاؿ اهلل  ،والتذكر ،إف العلم النافع ىو الذي يورث ا٣بشية 

٧ََ٤ةءُ حمس ُٕ َ ٨ْ٦ِ َِٔجةدِهِ ا٣ْ َٟ حمس :وقاؿ [، ٕٛ]فاطر: ىجسإِج٧ٍَّة َُيََْش اَّللٍّ ٩ْـَِل إَِِلْ
ُ
ج٧ٍَّة خ

َ
٥َُ٤ْٕ خ َذ٨ْ٧َ َح

َ
أ

 َّٜ َٟ اْْلَ ِ ْْلَةبِ  ٨ْ٦ِ َربّ
َ َْ ولُٮ ا

ُ
ُؿ أ ْخَِم إِج٧ٍَّة َحَذَؾ٠ٍّ

َ
 [.ٜٔ]الرعد: ىجس٨ْ٧َ٠َ ٬َُٮ أ

ث٢َْ ٬َُٮ حمس :قاؿ فأفَّ أىل العلم ينتفعوف باآليات،  ولقد بْبَّ اهلل 
ةل٧ُِٮنَ  ٍّْ ٍّْ ا٣

ِ ودُٮا ا٥َْ٤ِْٕ٣ َو٦َة َُيَْعُؽ ثِآيَةدَِ٪ة إ
ُ
ِي٨َ أ وال  [.ٜٗنكبوت:]الع ىجسآيَةٌت ثَحِّ٪َةٌت ِِف ُوُؽورِ اَّلٍّ

 .الباعث على العمليكوف االنتفاع إال بالتَّدبر 
، فقاؿ ُب آية أخرى  بْبَّ ا٢بق قد و  أفَّ العلم سبب ُب ا٥بداية إٔب ا٢بقّْ
: اِط حمس ٍّٜ َويَْ٭ِؽي إَِِل ِْصَ َٟ ٬َُٮ اْْلَ ِ َٟ ٨ِْ٦ َربّ ٩ْـَِل إَِِلْ

ُ
ِي خ ودُٮا ا٥َْ٤ِْٕ٣ اَّلٍّ

ُ
ِي٨َ أ َويََؿى اَّلٍّ

ـِ  َٕ :  ينبغي أف ينتفَع طالُب العلم ٗبا علم، قاؿ الشاطيبف [.ٙ]سبأ: ىجسيـِ اْْل٧ًَِؽِ ا٣ْ
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أىلو على  ورسولو  أعِب: الذي مدح اهلل -"العلم ا٤بعترب شرًعا 
 .(ٔ)ىو العلم الباعث على العمل" -اإلطبلؽ
 مبلزمة العلماء الربانيْب، واألخذ عنهم، وعدـ االكتفاء ٗبطالعة الكتب: - ٘
رَّبانيوف ا٤بعرفوف بالعلم والتَّقوى ىم عماد النَّاس ُب الفقو والعلم وأمور الدّْين وال

نيا؛ ولذلك قاؿ ٦باىد: وىم فوؽ األحبار؛ ألفَّ األحباَر ىم العلماء. و : (الرَّبا٘بُّ )والدُّ
 ا١بامُع إٔب العلم والفقو: البصَر بالسياسة والتدبّب، والقياـ بأمور الرعية، وما يصلههم ُب

 . (ٕ)ُدنياىم ودينهم
 .(ٖ)وقيل: ٠بوا بذلك؛ لعلمهم بالربّْ 

 [:ٜٚ]آؿ عمراف: ىجس٠ُٮ٩ُٮا َربٍّة٩ِحِّْيَ حمس: ُب تفسّب قولو  قاؿ ابن عباس و 
. أي: بالتدريج، (ٗ)حلماء فقهاء، ويقاؿ: الرَّبا٘بُّ الذي يُػَريبّْ النَّاس ِبِصَغار العلم قبل ِكَباره

 وقيل غّب ذلك.
"وا٤براد بصغار العلم: ما وضح من مسائلو، وبكباره  : ابن حجر قاؿ ا٢بافظ

ما دؽَّ منها. وقيل: يعلمهم جزئياتو قبل كلياتو، أو فروعو قبل أصولو، أو مقدماتو قبل 
: ال يقاؿ للعآب ربا٘ب حٌب يكوف عا٤با معلًما  مقاصده. وقاؿ ابن األعرايب

 .(٘)عامبًل"
  

                                                

 (.ٜٛ/ٔا٤بوافقات، للشاطيب ) (ٔ)
 (.ٗٗ٘/ٙ( انظر: تفسّب الطربي )ٕ)
 (.ٕٔٔ/ٔفتح الباري، البن حجر ) (ٖ)
 (.ٔ٘ٔ/ٔ(، شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ٕٗ/ٔ( انظر: صهيح البخاري )ٗ)
 (.ٕٙٔ/ٔفتح الباري، البن حجر ) (٘)
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مور الناس، مصلح ألحوا٥بم، ومرشد ٥بم إٔب ما فيو فالعآب الرَّبا٘ب قائم على أ
 صبلحهم.

 . (ٔ)((إنما العلم بالتعلموُب ا٢بديث: ))
 على الصواب.  -بضم البلـ-أي: ٙبصيلو، )بالتعلم(  ()إ٭با العلم()قولو: 

 . وا٤بعُب: ليس العلم ا٤بعترب إال ا٤بأخوذ من األنبياء(بالتعليم)وُب بعض النسخ: 
 بيل التعلموورثتهم على س(ٕ). 

إنما ُب )حاشيتو على ٨بتصر ابن أيب ٝبرة(: "))  وقاؿ الشيخ ٧بمد الشنوا٘ب
"أي: بكوف اإلنساف يتعلم العلم من غّبه من العارفْب، وليس العلم  ،((العلم بالتعلم

 . (ٖ)با٤بطالعة ُب الكتب"
ؾ. وقد وا٢باصل أف األخذ عن العلماء الربانيْب يورث استقامة ُب الفكر والسلو 

أوصى ابنو، فقاؿ: يا بِب جالس العلماء، وزاٞبهم   روي أف  لقماف ا٢بكيم
 .(ٗ)بركبتيك؛ فإف اهلل ٰبيي القلوب بنور ا٢بكمة كما ٰبيي األرض ا٤بيتة بوابل السماء

ٯبب على كل مسلم أف يقـو بواجب األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر،   - ٙ
يكن عامبًل بكل يأمر بو أو ينهى عنو؛ ألف اإلنساف حٌب وإف ٓب  ،والدعوة إٔب اهلل 

 معرض للخطأ وللزلل.
 التفكر والنظر ُب ملكوت السَّموات واألرض وما خلق اهلل من شيء. - ٖ

  
                                                

إسناده حسن؛ العتضاده بآّيء من :  (. قاؿ ابن حجرٕٗ/ٔلبخاري ُب )الصهيح(  معلًقا )رواه ا (ٔ)
 (.ٛٚ/ٕ(، تغليق التعليق على صهيح البخاري )ٕٕٗ/ٙ(، )ٜٙ٘/ٕوجو آخر. انظر: فيض القدير )

(، فيض القدير ٕٗ/ٕ(، عمدة القاري شرح صهيح البخاري )ٔٙٔ/ٔانظر: فتح الباري، البن حجر ) (ٕ)
(ٕ/ٜ٘ٙ.) 

 (.ٕٗ( حاشية الشيخ ٧بمد الشنوا٘ب على ٨بتصر ابن أيب ٝبرة )ص:ٖ)
 [.ٕ٘٘[. الزىد، ألٞبد ]ٖٚٛٔ[، الزىد، البن ا٤ببارؾ ]ٖٓٚٙموطأ اإلماـ مالك ]( ٗ)
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 الصرب على طلب العلم، وٙبمل ا٤بشقة ُب مراحل التعلم والطلب: -ٗ
ُب البهر   ُب )باب ما ذكر ُب ذىاب موسى قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

(: "ىذا الباب معقود للَبغيب ُب احتماؿ ا٤بشقة ُب طلب العلم؛ ألف  ٔب ا٣بضرإ
ٓب ٲبنعو بلوغو من السيادة احملل  ما يغتبط بو ٙبتمل ا٤بشقة فيو، وألف موسى 

 .(ٔ)األعلى من طلب العلم وركوب الرب والبهر ألجلو"
 .ناسرياِء، واإلعجاِب، واحتقار الا٢بذُر من ا٢بسد، والغرور وال - ٘
ـُ مراقبة طالب العلم وا٥بداية هلل  - ٙ ُب السر والعبلنية، و٧بافظتو على  دوا

، وغّبٮبا، معوّْاًل على اهلل تعأب ُب كلّْ أمره، معتمًدا  قراءِة القرآف، ونوافِل الصلواِت، والصوـِ
 عليو، مفوًضا ُب كل األحواؿ أمره إليو.

من ا١بهل،  االستعاذة بو واالستعانة بو، و  ،اللجوء إٔب اهلل  – ٙٔ
 وسؤالو العلم النافع. 

أف ٰبَبز طالب العلم عن ا٤بعاصي، وأف يكوف على بصّبة من خطر ا٤بعاصي  -ٚٔ
 وآثارىا:

إف للمعاصي من اآلثار القبيهة ا٤بذمومة ا٤بضرة بالقلب والبدف ُب الدنيا واآلخرة ما 
القلب، ونقصاف العقل، وتزيْب فمنها: )حرماف العلم، وظلمة  ،ال يعلمو إالَّ اهلل 

الباطل(، وقد فصلُت ذلك ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، عقبة: )الذنوب 
 وا٤بعاصي(.  

 
 

  

                                                

 (،ٛ٘/ٕعمدة القاري )(، وانظر: ٛٙٔ/ٔ( فتح الباري )ٔ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

415 

 

 
                                               

 رذراضتادع اضـطـبحث                                    
 صتطان اضحق                                           

 
 

 :الذنوب المتوعد عليها بالنارأواًل: كتماف الحق من 
الِكْتماف: اإلخفاء والسَب، خبلؼ اإلعبلف. يقاؿ: كتمت زيًدا ا٢بديث: أي: 

 .(ٔ)أخفيتو عنو
ِي٨َ يَْسُذ٧ُٮَن ٦َة حمس :اهلل وىو ُب االصطبلح: السكوت عن البياف. قاؿ  إِنٍّ اَّلٍّ

نْلَة ٨َِ٦ اْْلَ  ـَ ْ٩
َ
٪ُُ٭٥ُ خ َٕ ُ َوي٤َْ ٪ُُ٭٥ُ اَّللٍّ َٕ َٟ ي٤َْ ِ و٣َه

ُ
ِْٕؽ ٦َة ثَحٍّ٪ٍّةهُ ل٤ِ٪ٍّةِس ِِف ا١ِْ٣َذةِب أ حَِّ٪ةِت َوالُْ٭َؽى ٨ِْ٦ َب

ُِٔ٪ٮنَ  ٍّٓ   [.ٜ٘ٔ]البقرة: ىجسال
 . (ٕ)"الكتماف: سَب ا٢بديث" : قاؿ الراغب

وؿ الداعي وقاؿ بعض احملققْب: الكتماف: ترؾ إظهار الشيء مع ا٢باجة إليو، وحص
إٔب إظهاره؛ ألنو مٌب ٓب يكن كذلك ال يعدُّ كتمانًا، فلما كاف ما أنزلو اهلل من البينات 

؛ ألنو إ٭با (ٖ)وا٥بدى من أشد ما ٰبتاج إليو ُب الدين، وصف من َعِلَمو وٓب ُيْظِهْرُه بالكتماف
ة إٔب أنزؿ ٥بداية الناس وصبلحهم، ولن يهتدوا إذا كتم عنهم ما أنزؿ، فهم ُب حاج

                                                

(، ا٤بصباح ا٤بنّب ٙٓ٘/ٕٔ)لساف العرب،  (،ٕٛٔٓ/٘لصهاح، للجوىري، مادة: )كتم( )انظر: ا (ٔ)
(ٕ/ٕ٘٘.) 

 (.ٕٓٚ( انظر: ا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )كتم( )ص:ٕ)
 (.ٚٗٗ/ٔ(، تفسّب النيسابوري )ٗٓٔ/ ٖ(، تفسّب ابن عادؿ )ٓٗٔ/ٗانظر: تفسّب الرازي )( ٖ)
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النكّب على الكاٛبْب؛ ٤با ينشأ عن ىذا الكتماف من   إظهاره وبيانو؛ ولذلك شدَّد اهلل
 الضرر ا١بسيم.

"والكتم والكتماف: ترؾ إظهار الشيء قصًدا مع مساس  : وقاؿ أبو السعود
ا٢باجة إليو، وٙبقق الدَّاعي إٔب إظهاره، وذلك قد يكوف ٗبجرد َسَبِه وإخفائِو، وقد يكوف 

"الكتم: ترؾ  : . وقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي(ٔ)زالتو ووْضِع شيٍء آخَر ُب موضعو"بإ
 .(ٕ)إظهار الشيء اْلُمْهَتاج إٔب إظهاره"

؛ ٤با فيو من الغش وقد  جاءت النصوص ٧بذّْرة من أنواٍع من الكتماف ا٤بذمـو
لكتماف ، فمن ا-وال سيما مع ا٢باجة إٔب البياف-وا٣بداع، وإخفاء ا٢بق، وإضبلؿ الناس 

: كتماف ا٢بق:   احملـر
والباعث على كتماف ا٢بق: اتباع ا٥بوى، والرغبة ُب ٙبصيل ا٤بصاّب وا٤بنافع الدنيوية، 

 .أو ا٣بوؼ على ا٤بكانة أو القيادة أو ا٤بصاّب االقتصادية أو الشَّخصية
وكتماف ا٢بق أعم أنواع الكتماف وأخطرىا، فهو يشمل كتماف الشهادة، وكتماف 

 البيع والشراء، وكتماف العلم، وكتماف األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر. العيب ُب 
 وبياف ذلك على النهو التإب:

َ٭ةَدةَ َو٨ْ٦َ يَْسُذ٧َْ٭ة َٚإ٫ٍُّ٩ِ حمس: أما كتماف الشهادة فقد قاؿ اهلل  َْ دَْسذ٧ُُٮا النٍّ َو
فيو من التعمية والتلبيس  فالنهي عن كتماف الشهادة با٢بق؛ ٤با .[ٖٕٛ]البقرة: ىجسآز٥ٌِ ٤َْٝج٫ُُ 

يتضمن:  -وا٢بالة ىذه–وإخفاء ا٢بق ُب وقت ا٢باجة إٔب البياف، وكذلك فإف الكتماف 
، وإضبلؿ القاضي با٢بكم.  إعبلء الباطل ونصرتو، وقد يؤوؿ إٔب اإلضرار باحملكـو

  

                                                

 (.ٕ٘ٗ/ٔ(، روح ا٤بعا٘ب )ٕٛٔ/ٔ( تفسّب أيب السعود )ٔ)
 (.ٕ٘ٔ/ٔالزواجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ٕ)
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البَػيػَّْعاف بالخيار ما لم وأما الكتماف ُب البيع والشراء فقد جاء ُب ا٢بديث: ))
فإف صدقا َوبَػيػََّنا بورؾ لهما في بيعهما، وإف كتما  -أو قاؿ: حتى يَػتَػَفرََّقا-تَػَفرَّقَا، يػَ 

. وا٤بعُب: إف كتما شيًئا ٩با ٯبب اإلخبار بو شرًعا كاف (ٔ)((وكذبا محقت بركة بيعهما
ذلك من الغش وا٣بداع، وإخفاء ا٢بقيقة. والقاعدة: أف الصدؽ أساس ُب التعامل، فبل 

وال سيما مع -يتصف ا٤بؤمن ٗبا يقابل الصدؽ من الكذب والغش وا٣بداع  ينبغي أف
 .-ا٢باجة إٔب البياف

وأما )كتماف العلم( فقد جاءت النصوص ٧بذّْرة من التقاعس أو السكوت عن 
ت عن -مع القدرة على ذلك، وعند حاجة الناس-البياف  ؛ فإف كتماف العلم من ا٤بضبلَّ

، ومن العقبات ُب طري ق ا٥بداية؛ ٤با فيو من إخفاء ا٢بق، والصدّْ عن ا٥بداية، ا٢بقّْ
والسكوت عن الباطل وا٤بنكر والظلم مع القدرة على البياف، وحاجة الناس إليو. وقد يؤوؿ 

  إٔب اإلضرار بالعامة، وٛبادي الباطل، وتشويو ا٢بقائق وا٤بفاىيم والقيم، وزيادة الظلم.
يانة، وكاف جامًعا للعلم ببل  فإذا ٚبلَّى العآب عن األمانة، وساءَ  منو القصد والدّْ

 عمل، مفارقًا للقيم اإلنسانية، يكتم ا٢بق، ويغش ا٣بلق، فمثل ىذا قد توعَّده اهلل 

ِْٕؽ ٦َة ثَحٍّ٪ٍّةهُ ل٤ِ٪ٍّةِس ِِف حمس بقولو: نْلَة ٨َِ٦ اْْلَحَِّ٪ةِت َوالُْ٭َؽى ٨ْ٦ِ بَ ـَ ْ٩
َ
ِي٨َ يَْسُذ٧ُٮَن ٦َة خ إِنٍّ اَّلٍّ

ِٔ٪ُٮنَ ا١ِْ٣ذَ  ٍّٓ ُ٪ُ٭٥ُ ال َٕ ُ َوي٤َْ ُ٪ُ٭٥ُ اَّللٍّ َٕ َٟ ي٤َْ ِ و٣َه
ُ
ر منو النيبُّ  [.ٜ٘ٔ]البقرة: ىجسةِب أ  وحذَّ
 . (ٕ)((إنما أخاؼ على أمتي األئمة المضلينبقولو: ))

  

                                                

 [.ٕٖ٘ٔ[، مسلم ]ٕٓٔٔ، ٕٕٛٓ، ٜٕٚٓ( صهيح البخاري ]ٔ)
[، وقاؿ: "حسن ٜٕٕٕ[، والَبمذي ]ٕٕ٘ٗ[، وأبو داود ]ٕ٘ٔ[، والدارمي ]ٖٜٖٕٕ( أخرجو أٞبد ]ٕ)

[، وأبو نعيم ُب ٗٔٚٙ[، وابن حباف ]ٜٕٙ[، والرويا٘ب ]ٙ٘ٗصهيح"، وأخرجو أيًضا: ابن أيب عاصم ]
 [.ٙٙٔٔب ](، والشهاٜٕٛ/ٕ)ا٢بلية( )
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 ومن ىنا حرص أسبلفنا أف ال يأخذوا العلم إال عن الثقات األمناء. قاؿ ابن سّبين
:  ا َعمَّن تأخذوف دينكم""إف ىذا العلم دين، فانظرو(ٔ). 

ًٓ حمس :وقاؿ  وَن ث٫ِِ َث٧َ٪ًة ٤ًَِٝ ُ ٨َ٦ِ ا١ِْ٣َذةِب َوشَْنََتُ َل اَّللٍّ ـَ ْ ٩
َ
ِي٨َ يَْسُذ٧ُٮَن ٦َة خ إِنٍّ اَّلٍّ

 ِ ّك ـَ َْ يُ ُ يَٮَْم ا٣ًَِْٞة٦َحِ َو َْ يَُس٧ُِّ٤ُ٭٥ُ اَّللٍّ ٍّْ انلٍّةَر َو
ِ ٮ٩ِِ٭٥ْ إ ُُ ُز٤ُٮَن ِِف ُب

ْ
َٟ ٦َة يَأ و٣َهِ

ُ
ًِ٭٥ْ َولَُ٭٥ْ أ

ِِل٥ٌ 
َ
َؾاٌب أ ُب كتبو من صفة ٧بمد  أي: إف الذين ٱُبْفوف ما أنزؿ اهلل  ،[ٗٚٔ]البقرة: ىجسَٔ
،  وغّب ذلك من ا٢بق، وٰبرصوف على أخذ عوض قليل من عرض ا٢بياة

الدنيا مقابل ىذا اإلخفاء، ىؤالء ما يأكلوف ُب مقابلة كتماف ا٢بق إالَّ نار جهنم تتأجج 
يـو القيامة؛ لغضبو وسخطو عليهم، وال يطهرىم من  وال يكلمهم اهلل  ُب بطوهنم،

على الذين يكتموف  دنس ذنؤّم وكفرىم، و٥بم عذاب موجع. وقد عاب ا٢بق 
ِٔ٪َْؽهُ ٨َِ٦ حمس :ما بينو للناس من البينات وا٥بدى فقاؿ  ٨ْ ٠ََذ٥َ َمَ٭ةَدةً  ٥َُ٤ ِم٧ٍّ ّْ َو٨ْ٦َ أَ

 ِ َْ حمس: ويقوؿ ،[ٓٗٔ]البقرة: ىجساَّللٍّ ٫ُ ل٤ِ٪ٍّةِس َو ًِّجُ٪ٍّ ودُٮا ا١ِْ٣َذةَب ََلُبَ
ُ
ِي٨َ أ ُ ٦ًَِسةَق اَّلٍّ َػَؾ اَّللٍّ

َ
ِإَوذْ أ

 [.ٚٛٔ]آؿ عمراف: ىجسدَْسُذ٧ُٮ٫َ٩ُ 

وا٢باصل أف كتماف العلم الذي يبْب ا٢بق ٧بظور إذا أمكن إظهاره، قاؿ النيب 
: ((ارمن سئل عن علم فكتمو ألجمو اهلل يـو القيامة بلجاـ من ن))(ٕ). 

ُب بياف حاؿ أىل الكتاب من كتماف ما ُب كتأّم: "وىذه  قاؿ ابن تيمية 
حاؿ أىل الكتاب ُب كتماف ما ُب كتأّم من األلفاظ يتأو٥با بعضهم، وٯبعلها بعضهم 

ة واإل٪بيل وغّب ذلك. فإف ألفاظ التورا ،متشأّا، وىي دالئل على نبوة ٧بمد 

                                                

 (.ٗٔ/ٔ( مقدمة صهيح مسلم )ٔ)
[ ُب ٔٚ٘ٚ[، وأٞبد ]ٖٕ٘ٗٙ[، وابن أيب شيبة ]ٕٚ٘ٙ( ا٢بديث أخرجو غّب واحد، فقد أخرجو الطيالسي ]ٕ)

[، ٜٕٗٙ[، والَبمذي ]ٖٛ٘ٙ[، وأبو داود ]ٕٔٙغّب موضع، ولو طرؽ حسنة وصهيهة، وابن ماجو ]
[، وابن حباف ٖٚ[، وابن األعرايب ]ٖٖٛٙيعلى ] [، وأبوٜٕٜٚوقاؿ: "حسن". كما أخرجو البزار ]

 [ وصههو، ووافقو الذىيب.ٖٗٗ[، والطربا٘ب ُب غّب موضع، وا٢باكم ]ٜ٘]
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عشروف كتابًا عند أىل الكتاب ال ٲبكنهم جهد وىي بضع و  وسائر كتب األنبياء،
 .(ٔ)ألفاظها، لكن ٰبرفوهنا بالتأويل الباطل، ويكتموف معانيها الصهيهة عن عامتهم"

ة حمس :وقاؿ اهلل  ًٞ بَْ٪ةَء٥ْ٬ُ ِإَونٍّ َٚؿِي
َ
ْٕؿُِٚٮَن خ ْٕؿُِٚٮ٫َُ٩ ٧َ٠َة َح ِي٨َ آدَحَْ٪ة٥ُ٬ُ ا١ْ٣َِذةَب َح اَّلٍّ

٧َُ٤ْٕٮَن ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َِل١َُْذ٧ُٮَن اْلَْ  َٓ دَُسٮَج٨ٍّ ٨َ٦ِ ال٧ْ٧ََُْتِي٨َ  146ٍّٜ و٥ْ٬َُ َح َٚ َٟ ِ َّٜ ٨ْ٦ِ َربّ  ىجس147اْْلَ
 [.ٚٗٔ -ٙٗٔ]البقرة:

أنو قاؿ: أنا أعلم  -وكاف من علماء اليهود وأحبارىم-روي عن عبد اهلل بن سبلـ 
نيبُّ اهلل. وأما  ٓب؟ قاؿ: أل٘بّْ لسُت أُشكُّ ُب ٧بمٍد أنو :بو مِب بابِب، فقاؿ لو عمر 

. فقد اعَبؼ من ىداه اهلل من أحبارىم كهذا العآب (ٕ)ولدي فلعلَّ والدتو قد خانت
معرفة ال يتطرؽ  من علماء النصارى أهنم عرفوه  ا١بليل، وٛبيم الداري 

٧َُ٤ْٕٮنَ حمسإليها الشك.  ٍّٜ و٥ْ٬َُ َح ة ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َِل١َُْذ٧ُٮَن اْْلَ ًٞ  ذي ال مرية فيو.أنو ا٢بق ال ىجسِإَونٍّ َٚؿِي
وكذلك فإف السكوت عن بياف ا٢بق وإظهاره قد يكوف سبًبا ُب امتناع وصولو إٔب  

 كثّبين، أو يصل ال على حقيقتو.
تركوا الذبَّ عن ا٢بق؛ خوفًا من   "ولو أفَّ العلماء  : قاؿ ابن الوزير

 .(ٖ)كبلـ ا٣بلق، لكانوا قد أضاعوا كثّبًا، وخافوا حقّبًا"
"ومنهم من يَبؾ التكلم با٢بق واإلرشاد إليو ٨بافة الضرر من  : وقاؿ الشوكا٘ب

تلك الدولة وأىلها، بل وعامتها؛ فإنو لو تكلم بشيء خبلؼ ما قد علموا عليو ونشروه ُب 

                                                

 (٘ٔٗ/ٙٔ( ٦بموع الفتاوى )ٔ)
(، تفسّب البيضاوي ٖٕٓ/ٔ(، الكشاؼ )ٖٔ/ٕ(،  روح ا٤بعا٘ب )ٙٚٔ/ٔانظر: تفسّب أيب السعود ) (ٕ)

(، البهر ا٤بديد ٖٖٗ/ٔ(، غرائب القرآف )ٓٔٔ/ٗرازي )(، الٜٗ/ٔ(، تفسّب النسفي )ٕٗٗ/ٔ)
 (.ٚٔ/ٕ(، تفسّب ا٤بنار )ٔ٘/ٖ(، ابن عادؿ )ٔ٘ٔ/ٔ)

 (.ٖٕٕ/ ٔ( )ٕٗ/ٔ( العواصم والقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم )ٖ)
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الناس ٣بشى على نفسو وأىلو ومالو وعرضو، ومنهم من يَبؾ التكلم با٢بق ٧بافظة على 
 .(ٔ)ه"حظ قد ظفر بو من تلك الدولة من ماؿ وجا

إفَّ سبب رواج البدع: "أف يعمل ّٔا العواـ وتشيع فيهم  :وقاؿ الشاطيب   
وتظهر، فبل ينكرىا ا٣بواص، وال يرفعوف ٥با رؤوسهم، وىم قادروف على اإلنكار فلم 
يفعلوا، فالعامي من شأنو إذا رأى أمرًا ٯبهل حكمو يعمل العامل بو فبل ينكر عليو أحد، 

سن، أو أنو مشروع ٖببلؼ ما إذا أنكر عليو فإنو يعتقد أنو عيب، اعتقد أنو جائز وأنو ح
أو أنو غّب مشروع، أو أنو ليس من فعل ا٤بسلمْب. ىذا أمر يلـز من ليس بعآب بالشريعة؛ 
ـَ اإلنكار ٩بن شأنو  ألف مستنده ا٣بواصَّ والعلماء ُب ا١بائز أو غّب ا١بائز. فإذا َعِد

وعدـ خوؼ ا٤بنكر ووجود القدرة عليو، فلم يفعل، دؿ  اإلنكار، مع ظهور العمل وانتشاره
 .(ٕ)عند العواـ على أنو فعل جائز ال حرج فيو"

وا٤بداىنة أثرىا عظيم ُب التلبيس على كثّب من العامة، وفيها ما فيها من الغش 
والنفاؽ. وا٤بداىنة  ىي أف ترى منكرًا وتقدر على دفعو وٓب تدفعو؛ حفظًا ١بانب مرتكبو، 

 .(ٖ)ب غّبه، أو لقلة مباالة الدينأو جان
عم الفساد، وظهرت البدع، وخفيت  -واهلل-"فقد  :قاؿ اإلماـ الذىيب 

السنن، وقل القواؿ با٢بق، بل لو نطق العآب بصدؽ وإخبلص لعارضو عدة من علماء 
 .(ٗ)"-فبل حوؿ وال قوة إال باهلل-الوقت، و٤بقتوه وجهلوه 

  

                                                

 (. ٕٙ( أدب الطلب ومنتهى األرب )ص:ٔ)
 (. ٔٗٔ-ٓٗٔ)ص: (، وانظر: الصوارؼ عن ا٢بق، د. ٞبد العثمافٜٚ٘/ٕ( االعتصاـ )ٕ)
 (.ٗٚٗ(، قواعد الفقو )ص:ٗٙٔ/ٖ(، دستور العلماء )٘ٗٙ( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ٖ)
 (.ٕٓٔ/ٔٔسّب أعبلـ النببلء ) (ٗ)
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من ٖبل بالعلم، ابتلي بثبلث: إما موت يذىب  : قاؿ عبد اهلل بن ا٤ببارؾو 
 .(ٔ)علمو، وإما ينسى، وإما يلـز السلطاف، فيذىب علمو

مثل المداىن في حدود اهلل والقائم عليها  قاؿ: )) وقد ثبت أف النيب 
كمثل قـو استهموا في سفينة، فأصاب بعضهم أعالىا، وأصاب بعضهم أسفلها، 

الماء على الذين في أعالىا فمنعوىم، فأرادوا أف فأراد الذين في أسفلها أف يستقوا 
 .(ٕ)(("يستقوا الماء في أسفل السفينة، فإف منعوىم نجوا، وإف تركوىم ىلكوا جميًعا

ُب )أحكاـ القرآف(: "وحقيقة اإلدىاف:  بن العريب القاضي أبو بكر قاؿ 
مداىنة، وإف كانت مع إظهار ا٤بقاربة مع االعتقاد للعداوة؛ فإف كانت ا٤بقاربة باللْب فهي 

أنو  عن عائشة  :(الصهيح)سبلمة الدين فهي مداراة، أي: مدافعة. وقد ثبت ُب 
ائذنوا لو، بئس أخو العشيرة ىو، أو ابن رجل فقاؿ: )) استأذف على النيب 

(( فلما دخل أالف لو الكبلـ، فقلت لو: يا رسوؿ اهلل؛ قلت ما قلت، ٍب ألنت لو العشيرة
من تركو أو َوَدَعُو الناس اتقاء  :يا عائشة إف شر الناس منزلةٕب: )) ُب القوؿ؟ فقاؿ

 .(ٖ)((فحشو
وما التبس ا٢بقُّ على كثّبين إال بسبب ركوف بعض من ا٤بنتسبْب لطلب العلم إٔب 

ر ا٢بقُّ  من ذلك  فقاؿ  الظا٤بْب ومداىنتهم، وثأثر العامَّة ّٔم؛ فلذلك حذَّ

                                                

(، تاريخ ٕٕ/ٙٔ(، هتذيب الكماؿ )ٜٖٛ/ٛ(، سّب أعبلـ النببلء )٘ٙٔ/ٛ( انظر: حلية األولياء، أليب نعيم )ٔ)
 (.٘ٛٔ(، ا٤بعجم، البن ا٤بقرئ )ص:ٕٛٛ/ٗاإلسبلـ ) (، تاريخٕٗٗ/ٕٖدمشق )

[ بلفظ: ))مثل ا٤بْدِىِن ُب حدود اهلل..(( ٕٙٛٙ(. وا٢بديث ُب )صهيح البخاري( ]ٖ٘ٓ/ٗ(  أحكاـ القرآف )ٕ)
ا٢بديث. وبلفظ: ))مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها كمثل قـو استهموا على سفينة(( ا٢بديث. 

 [.ٜٗٛ[، والطربا٘ب ُب )الصغّب( ]ٖٔٓ[. وا٢بديث أخرجو أيًضا: ابن حباف ]ٖٕٔٙ)صهيح البخاري( ]
  [. ٓٛٚ٘، ٚٓٚ٘، ٘ٛٙ٘( صهيح البخاري ]ٖ)
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: حمس ِ َْ دَْؿ٠َُ٪ٮا إَِِل اَّلٍّ ْوِِلَةَء ث٥ٍُّ َو
َ
ِ ٨ْ٦ِ أ ُس٥ُ انلٍّةُر َو٦َة ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ ُدوِن اَّللٍّ ٧َُ٤ٮا َذذ٧ََكٍّ َّ ي٨َ 

ونَ   [.ٖٔٔ]ىود: ىجسَْ ُت٪ََْصُ
فهذه اآلية الكرٲبة أصل عظيم ُب النَّهي عن الوقوؼ مع الظآب وتأييده، وقد ذىب 

ن ٦برَّد ا٤بيل إٔب الظا٤بْب، ينهى ا٤بؤمنْب ع أكثر ا٤بفسّْرين ُب تفسّبىا إٔب أفَّ اهلل 
وىو معُب قليب خفي، لو مظاىره وآثاره، ومعلـو أفَّ ذلك يقتضي من باب أؤب النهي عمَّا 

 فوؽ ذلك من ا٤بواالة للظآب وتأييده ُب أعمالو، ونصرتو وإعانتو.
"وىذه اآلية أصل ُب سد ذرائع الفساد احملققة أو  : قاؿ اإلماـ ابن عاشور

 .  (ٔ)ا٤بظنونة"
"الركوف حقيقتو: االستناد واالعتماد والسكوف إٔب الشيء  : وقاؿ القرطيب

والرضا بو. قاؿ قتادة: معناه: ال تودوىم وال تطيعوىم. ابن جريج: ال ٛبيلوا إليهم. أبو 
العالية: ال ترضوا أعما٥بم؛ وكلو متقارب. وقاؿ ابن زيد: الركوف ىنا: اإلدىاف، وذلك أال 

 .(ٕ)"ينكر عليهم كفرىم
والركوف ىو ا٤بيل، وىو أيًضا: آّاملة، وإعانة ىذا الظآب على ظلمو، وأف تزيّْن 
للناس ما فعلو ىذا الظآب. وآفة الدنيا ىي الركوف للظا٤بْب؛ ألفَّ الركوف إليهم إ٭با يشجعهم 

ظلم على التمادي ُب الظلم، واالستشراء فيو. وأدٗب مراتب الركوف إٔب الظآب أالَّ ٛبنعو من 
غّبه، وأعلى مراتب الركوف إٔب الظآب أف تزيّْن لو ىذا الظلم، وأف تزيّْن للناس ىذا الظلم. 
وأنت إذا استقرأت وضع الظلم ُب العآب كلو ٘بد أف آفات آّتمعات اإلنسانيَّة إ٭با تنشأ 
من الركوف إٔب الظآب، لكنك حْب تبتعد عن الظآب، وتقاطعو أنت ومن معك، فلسوؼ 

أنَّك ٓب تُعْرض عنو إالَّ ألنَّك واثق بركن شديد آخر، فيتزلزؿ ُب نفسو؛ حاسًبا  يظنُّ 

                                                

 (. ٛٚٔ/ٕٔ( التهرير والتنوير )ٔ)
(، ٜٖٚٗ/٘(، ا٥بداية إٔب بلوغ النهاية )٘ٙٚ/ٕ(، وانظر: فتح القدير، للشوكا٘ب )ٛٓٔ/ٜ( تفسّب القرطيب )ٕ)

 (.ٖٕٙ/ٙقاصد القرآف )فتح البياف ُب م
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حساب القوَّة الٍب تركن إليها، وُب ىذا إضعاؼ لنفوذه، وُب ىذا عزلة لو وردع لعلو يرتدع 
 . (ٔ)عن ظلمو

كتب أخ لو ُب الدين إليو:   -وىو من ىو-السلطاف   و٤با خالط الزىريُّ 
وإياؾ أبا بكر من الفًب، فقد أصبهت ٕباؿ ينبغي ٤بن عرفك أف يدعو لك "عافانا اهلل 

ٗبا فهمك اهلل من كتابو  اهلل ويرٞبك، أصبهت شيًخا كبّبًا، وقد أثقلتك نعم اهلل 
ا٤بيثاؽ على العلماء،  وليس كذلك أخذ اهلل  ،وعلمك من سنة نبيو 

َْ دَسْ حمس :قاؿ اهلل  ِجُ٪٫ٍُّ ل٤ِ٪ٍّةِس َو ًّ واعلم أفَّ أيسر ما  [.ٚٛٔ]آؿ عمراف: ىجسُذ٧ُٮ٫َ٩ُ ََلُبَ
ارتكبَت وأخفَّ ما احتملت: أنك آنست وحشة الظآب، وسهلت سبيل الغي بدنوّْؾ ٩بن 
ٓب يؤّد حقِّا وٓب يَبؾ باطبًل، حْب أدناؾ اٚبذوؾ قطًبا تدور عليك رحى باطلهم، وجسرًا 

م، ُيدخلوف الشكَّ بك على يعربوف عليك إٔب ببلئهم، وسلًما يصعدوف فيك إٔب ضبل٥ب
العلماء، ويقتادوف بك قلوب ا١بهبلء، فما أيسر ما عمَّروا لك ُب جنب ما خرَّبوا عليك، 
وما أكثر ما أخذوا منك ُب جنب ما أفسدوا عليك من دينك، فما يؤمنك أف تكوف ٩بن 

٤َٮاةَ وَ حمسفيهم:   قاؿ اهلل ٮاْ الىٍّ ُٔ ة ًَ َ
ٌٙ أ ِْٕؽ٥ِْ٬ َػ٤ْ َٙ ٨٦ِ َب َ٭ٮاِت ََٚكٮَْف ََٚؼ٤َ ٮاْ النٍّ ُٕ َج اتٍّ

ًًّة ٮَن َد ُٞ فإنك تعامل من ال ٯبهل، وٰبفظ عليك من ال يغفل، فداو دينك  [؟ٜ٘]مرٙب: ىجسي٤َْ
ٍء ِِف حمسفقد دخلو سقم، وىٓبء زادؾ فقد حضر السفر البعيد،  ِ ٨ْ٦ِ ََشْ َو٦َة َُيَِْف لََعَ اَّللٍّ

٧َةءِ  َْ ِِف الكٍّ رِْض َو
َ َْ  .(ٕ)"[ٖٛ]إبراىيم: ىجسا

  

                                                

 (. ٖ٘ٔٗ/ ٔ( انظر: تفسّب الشيخ الشعراوي )ٔ)
(، ٓٙٔ/ٕ(، صفة الصفوة )ٜٔ/ٕ(، السراج ا٤بنّب )ٗ٘ٔ/ٕٔ(، روح ا٤بعا٘ب )ٜٓٗ/ٕانظر: الكشاؼ ) ( ٕ)

 (.ٕٙٗ/ٖ(، حلية األولياء )ٖٗٔ/ٕ(، إحياء علـو الدين )ٔٗ/ٕٕتاريخ دمشق )
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"قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء، فاهلل  : وقاؿ اإلماـ الغزإب
 . (ٔ)تعأب ا٤بستعاف، وإليو ا٤ببلذ ُب أف يعيذنا من ىذا الغرور"

"والناس ُب القرآف أقساـ: قـو شغلوا بالَبدد على  : قاؿ العبلمة ا٤بناوي
يهم من دنياىم، وقـو منعهم من فهمو الظلمة وأعواهنم عن تدبره، وقـو شغلوا ٗبا حبب إل

سابق معرفة آراء عقلية انتهلوىا، ومذاىب حكمية ٛبذىبوا ّٔا، فإذا ٠بعوه تأولوه ٗبا 
عندىم، فيهاولوف أف يتبعهم القرآف ال أف يتبعونو، وإ٭با يفهمو من تفرغ من كل ما سواه؛ 

 . (ٕ)على كبلـ خلقو"  فإف للقرآف علوِّا من ا٣بطاب يعلو على قوانْب علوَّ كبلـ اهلل
ومن تأمل حاؿ كثّب من ا٤بسلمْب ُب ىذا العصر وجد أهنم قد ركنوا إٔب الظلمة 

ومالوا إليهم كل ا٤بيل، وتسابقوا على  ،ا٤بستكربين، ووثقوا ّٔم أكثر من ثقتهم برّٔم 
، وىذا من أعظم أسباب الذؿ وا٣بذالف، وٚبلف نصر -ولو بسهق إخواهنم-إرضائهم 

عن ا٤بسلمْب، وتسلط أعدائهم عليهم؛ فإف من عادة الظلمة ا٤بستكربين أف  اهلل 
 يزدادوا علوِّا وجورًا كلما زين ٥بم علماء السوء قبيح أفعا٥بم. 

فساد  :فإذا نظرنا إٔب فساد الرعية وجدنا سببو" : ابن النهاس الدمشقيقاؿ 
ماء  والصا٢بْب، وإذا نظرنا إٔب فساد العل :ا٤بلوؾ، وإذا نظرنا إٔب فساد ا٤بلوؾ وجدنا سببو

وُب  .(ٖ)"ما استؤب عليهم من حب ا٤باؿ وا١باه :فساد العلماء والصا٢بْب وجدنا سببو
وأما أعماؿ النفاؽ الدنيوية ُب أياـ ا٤بلوؾ واألمراء الظا٤بْب الفاسقْب، فإهنا " (:)تفسّب ا٤بنار

وال دليل على فساد ا٤بلوؾ ا من أعماؿ الصادقْب ا٤بخلصْب. ا ونتاجً تكوف أكثر رواجً 

                                                

 (.ٕٔ/ ٔ( إحياء علـو الدين )ٔ)
 (.  ٕٓٗ/ٙ( فيض القدير )ٕ)
 (.ٛٙ( تنبيو الغافلْب عن أعماؿ ا١باىلْب وٙبذير السالكْب من أفعاؿ ا١باىلْب )ص:ٖ)
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واألمراء والرؤساء أدؿ من تقريبهم للمنافقْب ا٤بتملقْب منهم، وإبعادىم للناصهْب 
 .(ٔ)"الصادقْب عنهم

"قد كاف عبد اهلل بن علي ملًكا جبارًا، سفاًكا للدماء،  : قاؿ ا٢بافظ الذىيب
ْلق من علماء يصدعو ٗبر ا٢بق، ال َكخَ   صعب ا٤براس، ومع ىذا فاإلماـ األوزاعي

السوء الذين ُٰبَسُّْنوف لؤلمراء ما يقتهموف بو من الظلم والَعْسف، ويقلبوف ٥بم الباطل حقِّا 
 .(ٕ)أو يسكتوف مع القدرة على بياف ا٢بق" -قاتلهم اهلل-

عن بعض األوامر والنواىي  لقد أراد كفار )مكة( أف يصرفوا النيب 
فتتاف ّٔم، والتنازؿ عن شيء من من اال نبيو   القرآنية، فهذَّر اهلل 

الدين إرضاء ٥بم؛ ألف ذلك من الركوف إليهم، وتوعده بتخلف النصر مع عذاب الدنيا 
لو  معصـو من الوقوع ُب ذلك، ولكن خطاب اهلل  واآلخرة، والنيب 

بذلك ىو خطاب ألمتو؛ لئبل يَبكوا شيًئا من دينهم؛ إرضاء ألحد، فيكوف ذلك ركونًا إٔب 
َٟ حمسويقع ا٣بذالف عليهم بسببو:  ، تعأب يتخلف بو نصره غّب اهلل ذِ٪ُٮ٩َ ْٛ ِإَوْن ََكُدوا َِلَ

 ًٓ َُؾوَك َػ٤ًِ َتٍّ َْ ٤ًَْ٪َة َدرْيَهُ ِإَوًذا  َٔ ََتَِي  ْٛ َٟ َِلَ وَْظًَْ٪ة إَِِلْ
َ
ِي أ ٨ِ اَّلٍّ ْؽ  =6َٔ َٞ ْن زَبٍّذْ٪َةَك ٣َ

َ
َْ أ َولَْٮ

ًٓ ٠ِْؽَت دَؿَْز٨ُ إَِِلِْ٭٥ْ َمحْبًة َٝ  َْ ََتُِؽ  <٤6ًِ َٙ ال٧َ٧َْةِت ُث٥ٍّ  ْٕ ًِ ِ َو ًَةة َٙ اْْلَ ْٕ ًِ ذَْرَ٪ةَك 
َ ََ إِذًا 

٤ًَْ٪َة ٩َِىرًيا  َٔ  َٟ َ  [.٘ٚ-ٖٚ]اإلسراء:  ىجس?6ل
مبيًنا مكانة األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، وخطر  وقاؿ اإلماـ الغزإب 

نَّهي عن ا٤بنكر ىو القطب األعظم أما بعد: فإفَّ األمر با٤بعروؼ وال" إغفاؿ ىذا الواجب:
لو النبيْب أٝبعْب، ولو طوي بساطو وأٮبل  ُب الدين، وىو ا٤بهم الذي ابتعث اهلل 

                                                

 (.ٗٙٗ/ٓٔ( تفسّب القرآف ا٢بكيم )تفسّب ا٤بنار( )ٔ)
 (.ٕ٘ٔ/ ٚ( سّب أعبلـ النببلء )ٕ)
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علمو وعملو؛ لتعطلت النبوة، واضمهلت الديانة، وفشت الضبللة، وشاعت ا١بهالة، 
 .(ٔ)واستشرى الفساد، واتسع ا٣برؽ، وخربت الببلد، وىلك العباد"

 
 :والعالج ية من آفة الكتماف: الوقاثانًيا

، كاتباع ا٥بوى، والنفاؽ،  – ٔ أف ٰبذر كل داعية من مسبباِت كتماف ا٢بقّْ
 وا٤بداىنة، والغش، وا٣بداع، والكذب، وا٣بيانة.

أف يكوَف العآُب صادقًا، أميًنا، يُػبَػلُّْغ رسالَة ربّْو، وال ٱباُؼ ُب اهلل لومَة الئم،  – ٕ
 يبيُع ديَنو بعرٍض من الدنيا، وال يتخلَّى عن مبادئو، وال يتبدَّؿ فبل يداىُن وال ينافق، وال

 قولُو لتهصيِل منفعٍة دنيويٍة أو مكانٍة أو منزلٍة.
 أف يتصدَّى العلماُء الصَّادقوَف للتهذير من أئمَّة الضَّبلؿ، وعلماِء السوء.   – ٖ
، وال سيما عند حاجة النَّاس إٔب – ٗ  البياف. أف يصدَع العآبُ با٢بقّْ
 أف ال يركَن العآبُ إٔب الظا٤بْب، وأف ٰبفظ للعلم مكانتو.   – ٘
 ُب ٝبيع األحواؿ، وا٣بوؼ منو. مراقبُة اهلل   – ٙ
 التفكر ُب آثار كتماف ا٢بق، وما يَبتب عليو من العقاب ُب اآلخرة.  – ٚ
 التمييز بْب علماء الدنيا وعلماء اآلخرة: – ٛ

وقد ورد ُب العلماء السوء تشديدات عظيمة دلَّت على ":  قاؿ اإلماـ الغزإب
أهنم أشد ا٣بلق عذابًا يـو القيامة، فمن ا٤بهمات العظيمة معرفة العبلمات الفارقة بْب 

 .(ٕ)علماء الدنيا وعلماء اآلخرة"
  

                                                

  (.ٖٙٓ/ٕ( انظر: إحياء علـو الدين، لئلماـ الغزإب )ٔ)
 (.ٜ٘/ ٔن )إحياء علـو الدي (ٕ)
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 اضطذروناضـطـبحث                                         
 اضعرور                                                  

 
 

 

 :من الذنوب المتوعد عليها بالنارأواًل: الغرور 
الَغرور بالفتح تطلق على األشياء الٍب ٛبارس ا٣بداع لغّبىا كالشيطاف، وما ٲبكن أف 
ينخدع بو اإلنساف فيغَب بو، أو فيو، كالدنيا وما فيها من حبّْ ا٤باؿ أو ا١باه أو السلطة أو 

 الشهوات، أو الشيطاف، أو كل زخرؼ باطل خادع.  ا٤باؿ أو سائر
أو ٕبيل  ،فيقصد بو أف ينخدع اإلنساف بالدنيا وشهواهتا -بالضم–أما الُغرور 

 الشيطاف وتلبُّسو أو ٗبكر البشر. 
َْ حمس :: الشَّيطاف، ومنو قولو -بالفتح–"و)الَغُرور(  : قاؿ ا١بوىري َو

َُ٘ؿورُ  ِ ا٣ْ ٩ٍُّس٥ْ ثِةَّللٍّ ؿٍّ ُ٘  واْلَغُرور أيًضا: ما يُػتَػَغْرَغر بو من األدوية.  [.ٖٖ]لقماف: ىجسَح
 .(ٔ): ما اْغتُػرَّ بو من متاع الدنيا"-بالضَّمّْ –و)اْلُغُرور( 

فالَغرور بالفتح من ٲبارس ا٣بداع، من ٱبدع غّبه، أو ينخدع بو غّبه، وأما الُغرور 
أف تأٌب بأفعاؿ الوضوء   فهو -بالضم–بالضم فيطلق على عملية ا٣بداع نفسها، كالُوضوء 

  .كما أمر اهلل 
بفتح -أما الَوضوء بالفتح فيطلق على ا٤باء نفسو الذى نتطهر بو، وكالسَّهور 

 : وىو ما يتسهر بو، وبضمها الفعل.-السْب

                                                

 (.ٛٙٚ/ٕانظر: الصهاح، للجوىري، مادة: )غرر( )( ٔ)
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والغرور تزيْب ا٣بطأ ٗبَا يُوِىُم الصََّواَب، فيظن ا٤بغرور بو أنو صواب. يقاؿ: غرَّ فبلف 
 ُغرََّتُو، أي: غفلتو، وناؿ منو ما يريد، وا٤براد بو ا٣بداع.  فبلنًا إذا َأَصابَ 

"كل من غر شيًئا فهو غرور بالفتح، والُغرور بالضم  : وقاؿ الكفوي
 .(ٔ)الباطل"

 واال٬بداع بالباطل يعمُّ ما كاَف خداًعا للنَّفس، أو للغّب، أو للنفس والغّب. 
  . تسعة مواضعُب القرآف الكرٙب ُب -بالضم–وقد وردت الُغرور 

 فقد وردت َب القرآف كلو ُب ثبلثة مواضع. -بالفتح–أما الَغرور 
ويتبْب ٩با تقدَّـ أف الُغرور ُب معناه اللغوي لو صلة وثيقة ٗبعناه ُب االصطبلح، وقد 

. "وعرب عنو (ٕ)نو "سكوف النفس إٔب ما يوافق ا٥بوى، وٲبيل إليو الطبع"إ :قيل ُب تعريفو
يغر اإلنساف من ماؿ وجاه وشيطاف، وفسر بالدنيا؛ ألهنا تغر وٛبر  بعضهم بأنو كل ما

 . (ٖ)وتضر"
"ا٤بغرور ىو الذي ٓب تنفتح بصّبتو ليكوف ّٔداية نفسو كفيبًل،  : وقاؿ الغزإب

 .(ٗ)وبقي ُب العمى فاٚبذ ا٥بوى قائًدا والشيطاف دليبًل"
؛ ليكوف كل وعاقبتو سبابووقد جاءت اآليات ُب القرآف ٧بذّْرة من الغرور، ومبينة أل

 مكلف على بصّبة وبينة.
  

                                                

 (.ٖٙٙ( الكليات )ص: ٔ)
  (.ٔٙٔالتعريفات، للجرجا٘ب )ص: (ٕ)
 (.ٕٔ٘( التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )ص:ٖ)
عبد )عقبات ُب طريق ا٥بداية( د.  :(. وينظر ا٤بعُب مفصبًل ُب كتابٜٖٚ -ٖٛٚ/ ٖ( إحياء علـو الدين )ٗ)

 القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف.
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ْٮَن إَِِل ٠ِذَةِب حمس :فمن ذلك قولو  َٔ ودُٮا ٩َِىًًجة ٨َ٦ِ ا١ِْ٣َذةِب يُْؽ
ُ
ِي٨َ أ ل٥َْ دََؿ إَِِل اَّلٍّ

َ
خ

ٮَن  ًُ ْٕؿِ ٌٜ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ و٥ْ٬َُ ٦ُ ِ ِِلَْعُس٥َ ثَحْ٪َُ٭٥ْ ث٥ٍُّ َحذََٮّلٍّ َٚؿِي جٍُّ٭٥ْ  Gاَّللٍّ
َ
َٟ ثِد ِ َ٪ة انلٍّةُر َذل َٝةلُٮا ٨َْ٣ ت٧ََكٍّ

وَن  ََتُ ْٛ َٗؿ٥ْ٬ٍُّ ِِف دِي٪ِِ٭٥ْ ٦َة ََك٩ُٮا َح ُْٕؽوَداٍت َو يٍّة٦ًة ٦َ
َ
ٍّْ خ

ِ دلت اآليات  [.ٕٗ-ٖٕ]آؿ عمراف: ىجسHإ
، وسوء العاقبة على أف الغرور كاف سبًبا للتوٕب واإلعراض عن ا٢بق، واإلصرار على الباطل

 ُب اآلخرة.
الشاغلة عن التفكر ُب اآلخرة، وعن االستعداد ٥با: الدنيا،  ومن أعظم العوائق

والشيطاف ا٤بوسوس اْلُمَسوّْؿ، فنهى تعأب عباده، أف تغرىم الدنيا، أو يغرىم باهلل الغرور، 
ُُ٘ؿورِ حمس :قاؿ اهلل  ٍّْ ٦ََذةُع ا٣ْ

ِ ًَة إ جْ ًَةةُ اَلَّ نيا با٤بتاع  [.٘ٛٔ]آؿ عمراف: ىجسَو٦َة اْْلَ َشبَّو الدُّ
، ويُػَغرُّ حٌب يشَبيَو، ٍب يَػَتبَػْبَّ لو فساُدُه ورداءتُُو. والشيطاف (ٔ)ي يَُدلَُّس بو على اْلُمْسَتاـِ الذ

إ٭با ىذا ٤بن آثرىا على اآلخرة، فأما من  : ىو ا٤بدلس الغرور. وعن سعيد بن جبّب
 .(ٕ)طلب اآلخرة ّٔا فإهنا متاع ببلغ

ُُٗؿوًرا يَُِٕؽ٥ْ٬ُ َوي٧َُّ٪ًِِ٭٥ْ وَ حمس :قاؿ اهلل و   ٍّْ
ِ ةُن إ َُ ًْ َوا٥ْ٬ُ  ٦َ120ة يَُِٕؽ٥ُ٬ُ النٍّ

ْ
َٟ ٦َأ ِ و٣َه

ُ
أ

َْ َُيُِؽوَن َخ٪َْ٭ة َُمًًِىة  ٥ُ َو  [. ٕٔٔ-ٕٓٔ]النساء: ىجس121َصَ٭٪ٍّ
ومن أنفع ما قيل ُب تفسّب اآلية أف الغرور ىو أف يظن اإلنساف بالشيء أنو نافع 

ضار، وٝبيع أحواؿ الدنيا كذلك، والعاقل ولذيذ، ٍب يتبْب اشتمالو على أعظم اآلالـ وا٤ب
ٯبب عليو أف ال يلتفت إٔب شيء منها، ومثاؿ ىذا أف الشيطاف يلقي ُب قلب اإلنساف أنو 
سيطوؿ عمره ويناؿ من الدنيا أملو ومقصوده، ويستوٕب على أعدائو، ويقع ُب قلبو أف 

                                                

ـَ مِب بسلعٍب اْسِتياًما إذا كاف ىو العارض عليك الثمن. وسامِب (السـو) (ٔ) : عرض السلعة على البيع. يقاؿ: اْستا
الرجل بسلعتو سوًما، وذلك حْب يذكر لك ىو ٜبنها، واالسم من ٝبيع ذلك: السُّوَمة والسّْيَمة. لساف 

( )  (.ٖٓٔ/ٕٔالعرب، مادة: )سـو
(، غرائب القرآف ٔٙٗ/ٖ(، البهر احمليط ُب التفسّب )ٖ٘ٗ/ٜ(، مفاتيح الغيب )ٜٗٗ/ٔ( انظر: الكشاؼ )ٕ)

(ٕ/ٖٕٖ.) 
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ور، فإنو ال بد وأف الدنيا دوؿ، فرٗبا تيسرت لو كما تيسرت لغّبه، إال أف كل ذلك غر 
يكوف عند ا٤بوت ُب أعظم أنواع الغم وا٢بسرة، فإف ا٤بطلوب كلما كاف ألذ وأشهى وكاف 
اإللف معو أدـو وأبقى كانت مفارقتو أشد إيبلًما وأعظم تأثّبًا ُب حصوؿ الغمّْ وا٢بسرة، 

وجو فظهر أف ىذه اآلية منبهة على ما ىو العمدة والقاعدة ُب ىذا الباب. وُب اآلية 
آخر: وىو أف الشيطاف يعدىم بأنو ال قيامة وال جزاء فاجتهدوا ُب استيفاء اللذات 

 الدنيوية.
َوا٥ْ٬ُ َصَ٭٪٥ٍُّ حمس :ٍب قاؿ 

ْ
َٟ ٦َأ ِ و٣َه

ُ
واعلم أنا ذكرنا أف الغرور  [.ٕٔٔ]النساء: ىجسأ

عبارة عن ا٢بالة الٍب ٙبصل لئلنساف عند وجداف ما يستهسن ظاىره إال أنو يعظم تأذيو 
 انكشاؼ ا٢باؿ فيو، واالستغراؽ ُب طيبات الدنيا واالهنماؾ ُب معاصي اهلل  عند

والبعد عن  ،وإف كاف ُب ا٢باؿ لذيًذا إال أف عاقبتو عذاب جهنم، وسخط اهلل 
 .(ٔ)رٞبتو، فكاف ىذا ا٤بعُب ٩با يقوي ما تقدـ ذكره من أنو ليس إال الغرور

ِ حمس: قاؿ اهلل و   ِْ ٨ِّ َوا ََْٕرَ اْْلِ ٤ًَُْس٥ْ يَة ٦َ َٔ ٮَن  ىَّ ُٞ دُِس٥ْ رُُق٢ٌ ٦ِ٪ُْس٥ْ َح
ْ
ل٥َْ يَأ

َ
نِْف خ

ًَة وَ  جْ تُْ٭٥ُ اْْلًََةةُ اَلَّ َٗؿٍّ ِكَ٪ة َو ُٛ جْ
َ
ةَء يَٮ٦ُِْس٥ْ ٬ََؾا َٝةلُٮا َم٭ِْؽ٩َة لََعَ خ َٞ ِ َمِ٭ُؽوا آيَةِِت َويُ٪ِْؾُرو٩َُس٥ْ ٣

جٍُّ٭٥ْ ََك٩ُٮا ََكِٚؿِي٨َ 
َ
ِكِ٭٥ْ خ ُٛ جْ

َ
"أي: وقد  : قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب [.ٖٓٔ]األنعاـ: ىجسلََعَ خ

و٨بالفتهم للمعجزات، ٤با  ، فرطوا ُب حياهتم الدنيا، وىلكوا بتكذيبهم الرسل
 .(ٕ)اغَبوا بو من زخرؼ ا٢بياة الدنيا وزينتها وشهواهتا"

ًَةةُ اَلَّ حمس :قاؿ اهلل و  تُْ٭٥ُ اْْلَ ؿٍّ َٗ َُؾوا دِيَ٪ُ٭٥ْ لَْ٭ًٮا َو٣ًَِٕجة َو ِي٨َ اَتٍّ ًَة َٚةِْلَٮَْم ٩َجَْكة٥ْ٬ُ اَّلٍّ جْ
ةَء يَْٮمِ٭٥ِْ ٬ََؾا َو٦َة ََك٩ُٮا ثِآيَةدَِ٪ة َُيَْعُؽونَ  َٞ ِ أي: اغَبوا بطوؿ  ،[ٔ٘]األعراؼ: ىجس٧َ٠َة نَُكٮا ٣

                                                

 (.ٕٕٗ/ ٔٔ( مفاتيح الغيب )ٔ)
 (.ٖٔٗ/ ٖ( تفسّب ابن كثّب )ٕ)
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ا الكافرين ٗبا كانوا يعتمدونو ُب الدنيا من اٚباذىم الدين ٥بوً   اهلل البقاء، "وصف
 .(ٔ)خرفها عما أمروا بو من العمل للدار اآلخرة"ا، واغَبارىم بالدنيا وزينتها وز ولعبً 

َٟ حمس :قاؿ اهلل و  ِ ٤ًَِْ٭٥ْ ِِب٤ًَْ َٔ ْص٤ِْت 
َ
َٟ َوأ ِ َْٕخ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ ثَِىْٮد َُ ـِْز ٨ِ٦َ اْقَذ ْٛ َواْقَذ

ُُٗؿورً   ٍّْ
ِ ةُن إ َُ ًْ ِْٔؽ٥ْ٬ُ َو٦َة يَُِٕؽ٥ُ٬ُ النٍّ دِ َو َْ ْو

َ َْ ْمَٮاِل َوا
َ َْ َٟ وََمةرِْكُ٭٥ْ ِِف ا ِ  ،[ٗٙ]اإلسراء: ىجساَورَِص٤

 .(ٕ)وما يعد الشيطاف أولياَءه الذين اٚبذوه وليِّا من دوف اهلل إال غرورًا، يعِب: إال باطبًل أي: 
ِ حمس :قاؿ اهلل و  ٩ٍُّس٥ْ ثِةَّللٍّ ُ٘ؿٍّ َْ َح ًَة َو جْ ًَةةُ اَلَّ ٩ٍُّس٥ُ اْْلَ ؿٍّ ُ٘ َٓ َت َٚ ٌّٜ ِ َظ َؽ اَّللٍّ ْٔ إِنٍّ َو
َُ٘ؿورُ  ٩ٍُّس٥ُ حمس :هلل قاؿ او  [.ٖٖ]لقماف: ىجسا٣ْ ُ٘ؿٍّ َٓ َت َٚ ٌّٜ ِ َظ َؽ اَّللٍّ ْٔ َ٭ة انلٍّةُس إِنٍّ َو حَّ

َ
يَة خ

َُ٘ؿورُ  ِ ا٣ْ ٩ٍُّس٥ْ ثِةَّللٍّ ُ٘ؿٍّ َْ َح جًَْة َو ًَةةُ اَلَّ  [.٘]فاطر: ىجساْْلَ
"يقوؿ: وال ٱبدعنَّكم باهلل خادع. والَغرور بفتح الغْب: ىو ما  : قاؿ الطربي

كاف، شيطانًا كاف أو إنسانًا، أو دنًيا، وأما الُغرور بضم   غرَّ اإلنساف من شيء كائًنا ما
 . (ٖ)الغْب: فهو مصدر من قوؿ القائل: غررتو غرورا"

َْ حمس :"اعلم أف قولو  :وقاؿ اإلماـ الغزإب  ًَة َو جْ ًَةةُ اَلَّ ٩ٍُّس٥ُ اْْلَ ُ٘ؿٍّ َٓ َت َٚ
َُ٘ؿورُ  ِ ا٣ْ ٩ٍُّس٥ْ ثِةَّللٍّ ؿٍّ ُ٘ َكُس٥ْ َودََؿبٍّْىُذ٥ْ َواْردَبُْذ٥ْ َو١َِ٣٪ٍّسُ حمس : وقولو  ،ىجسَح ُٛ جْ

َ
٥ْ َذَذجُْذ٥ْ خ

٦َةِّنَّ 
َ َْ دُْس٥ُ ا ؿٍّ َٗ  .(ٗ)كاؼ ُب ذـ الغرور"  [ٗٔ]ا٢بديد: اآلية ىجسَو

ذَبِْف ٨ِْ٦ حمس :قاؿ اهلل و  ْٞ ُؿو٩َة َج ُْ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا اجْ ةُت لَِّلٍّ َٞ ٮَن َوال٧َُْ٪ةِٚ ُٞ ٮُل ال٧َُْ٪ةِٚ ُٞ يَٮَْم َح
ُ٪٫ُ ذ٫ًِِ الؿٍّْْحَُح ٩ُٮرُِك٥ْ ر٢ًَِ ارْصِ  َِ ٮا َوَراءَُز٥ْ َٚةَْل٧َُِكٮا ٩ُٮًرا َُُٚضَِب ثَحَْ٪ُ٭٥ْ بُِكٮٍر ََلُ ثَةٌب ثَة ُٕ

َؾاُب  َٕ ة٬ُِؿهُ ٨ِْ٦ َِٝج٫ِ٤ِ ا٣ْ َّ َُٕس٥ْ َٝةلُٮا ثََِل َو١َِ٣٪ٍُّس٥ْ َذذَجْذ٥ُْ  =َو ل٥َْ ٩َُس٨ْ ٦َ
َ
ُحَ٪ةُدوجَُ٭٥ْ خ

َكُس٥ْ َودََؿبٍّْىُذ٥ْ َوارْ  ُٛ جْ
َ
َُ٘ؿوُر خ ِ ا٣ْ ؿٍُّز٥ْ ثِةَّللٍّ َٗ ِ َو ْمُؿ اَّللٍّ

َ
٦َةِّنَّ َظِتٍّ َصةَء أ

َ َْ دُْس٥ُ ا ؿٍّ َٗ دَبُْذ٥ْ َو

                                                

 (.ٕٗٗ/ ٖ( ا٤بصدر السابق )ٔ)
 (.ٕٕٗ/ ٜ( تفسّب الطربي )ٕ)
 (.ٛ٘ٔ/ ٕٓ( تفسّب الطربي )ٖ)
 (.ٜٖٚ/ٖاء علـو الدين )( إحيٗ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

422 

 

٦َةِّنَّ حمس: قولو [. ٗٔ -ٖٔ]ا٢بديد: ىجس<
َ َْ دُْس٥ُ ا ؿٍّ َٗ ، أي: طوؿ اآلماؿ والطمع ُب ىجسَو

ِ حمسامتداد األعمار،  ْمُؿ اَّللٍّ
َ
ِ حمسأي: ا٤بوت،  ،ىجسَظِتٍّ َصةءَ أ ؿٍُّز٥ْ ث َٗ َُ٘ؿورُ َو ِ ا٣ْ أي: وغركم  ،ىجسةَّللٍّ

 الشيطاف بأف اهلل عفو كرٙب ال يعذبكم، أو بأنو ال بعث وال حساب.
"وىذا أشد ما يكوف من ا٢بسرة والببلِء أف يفتح للعبد طريق  : قاؿ ابن القيم

النَّجاة والفبلح، حٌب إذا ظن أنو ناج ورأى منازَؿ السعداِء اقتطع عنهم، وضربت عليو 
 من غضبو وعقابو.  ونعوذ باهللالشقوة، 

الدرؾ األسفل؛ لغلظ كفرىم، فإهنم خالطوا ا٤بسلمْب  ُبوإ٭با كانت ىذه الطبقة 
وعاشروىم، وباشروا من أعبلـ الرسالة وشواىد اإلٲباف ما ٓب يباشره البعداُء، ووصل إليهم 

٤بعرفة والعلم  من معرفتو وصهتو ما ٓب يصل إٔب ا٤بنابذين بالعداوة، فإذا كفروا مع ىذه ا
وللمؤمنْب  ولرسولو  كانوا أغلظ كفرًا وأخبث قلوبًا، وأشدَّ عداوة هلل 

 .(ٔ)من البعداِء عنهم، وإف كاف البعداء متصدّْين ٢برب ا٤بسلمْب"
يتبْب ٩با تقدَّـ أف الغرور آفة قد تصيب بعض السالكْب، فتصدَّىم عن ا٢بق، بل و 

  .قد تكوف ىذه اآلفة من ا٤بهلكات
"أما الغرور فإنو ما غرَّ اإلنساف فخدعو فصدَّه عن الصَّواب إٔب  : الطربي قاؿ

 .(ٕ)ا٣بطأ، وعن ا٢بقّْ إٔب الباطل"
"فا٤بغرور ىو الذي ٓب تنفتح بصّبتو ليكوف ّٔداية نفسو   : قاؿ اإلماـ الغزإب

ْخَِم َذُ٭َٮ َو٨ْ٦َ ََكَن ِِف حمسكفيبًل، وبقي ُب العمى فاٚبذ ا٥بوى قائًدا، والشيطاف دليبًل. 
َ
 ٬َِؾهِ أ

 ًٓ ٢َّ َقبًِ ًَ َ
ْخَِم َوأ

َ
ِ أ ِػَؿة ٌْ وذكر أفَّ الغرور ىو أـ الشَّقاوات، ومنبع  [.ٕٚ]اإلسراء: ىجسِِف ا

 .(ٖ)ا٤بهلكات، ٍب بْب مداخلو و٦باريو، وأصناؼ ا٤بغَبين
                                                

 (.ٖٓٗطريق ا٥بجرتْب وباب السعادتْب )ص: ( ٔ)
 (.ٙ٘ /ٕٔتفسّب الطربي )( ٕ)
 (.ٕ٘وانظر: أصناؼ ا٤بغرورين )ص: (، ٜٖٚ /ٖ)( انظر: إحياء علـو الدين ٖ)
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اء يسري حٌب يصيَب كثّبين من العلماء والُعبَّاد والزُّىاد وال قضاة وأوضَح أفَّ ىذا الدَّ
 وأرباب األمواؿ، وأفَّ أظهر أنواع الغرور وأشدَّىا: غرور الكفَّار وغرور العصاة وا٤بفسدين.

وأعظم ا٣بلق غرورًا من اغَبَّ بالدنيا وعاجلها، فآثرىا على اآلخرة، ورضي ّٔا من 
 اآلخرة،

نيا نقد، واآلخرة نسيئة، والنَّقد أحسن من النسيئة. وىذا ٧بل  فمنهم من قاؿ: الدُّ
التلبيس؛ فإفَّ النقد ال يكوف خّبًا من النسيئة إال إذا كاف مثل النسيئة، فكيف والدنيا كلها 

ما الدنيا في من أو٥با إٔب آخرىا كنفس واحد من أنفاس اآلخرة؟ كما ُب ا٢بديث: ))
 .(ٔ)؟((اآلخرة إال ِمْثُل ما يجعل أحدكم إصبعو ىذه في اْلَيمّْ، فلينظر بم تَػْرِجع

النقد على ىذه النسيئة، من أعظم الغنب وأقبح ا١بهل، وإذا كاف ىذا فإيثار ىذا 
نسبة الدنيا ٗبجموعها إٔب اآلخرة، فما مقدار عمر اإلنساف بالنسبة إٔب اآلخرة، فأيهما 
أؤب بالعاقل؟ إيثار العاجل ُب ىذه ا٤بدة اليسّبة، وحرماف ا٣بّب الدائم ُب اآلخرة، أـ ترؾ 

رب، ليأخذ ما ال قيمة لو وال خطر لو، وال هناية لعدده، شيء حقّب صغّب منقطع عن ق
 وال غاية ألمده؟

ويقوؿ بعضهم: ذرة منقودة، وال درة موعودة. ويقوؿ آخر منهم: لذات الدنيا 
 متيقنة، ولذات اآلخرة مشكوؾ فيها، وال أدع اليقْب بالشك.

وف على شك من وأما قوؿ اآلخر: ال أترؾ متيقًنا ٤بشكوؾ فيو، فيقاؿ لو: إما أف تك
أو تكوف على يقْب من ذلك، فإف كنت  ، ووعيده وصدؽ رسلو  وعد اهلل

على اليقْب فما تركت إال ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب؛ ألنو متيقن ال شك فيو وال 
 انقطاع لو.

                                                

ودواـ [. "ومعُب ا٢بديث: ما الدنيا بالنسبة إٔب اآلخرة ُب قصر مدهتا، وفناء لذاهتا، ٕٛ٘ٛ( صهيح مسلم ]ٔ)
اآلخرة، ودواـ لذاهتا ونعيمها إال كنسبة ا٤باء الذي يعلق باألصبع إٔب باقي البهر". شرح اإلماـ النووي على 

 (.ٖٜٔ -ٕٜٔ/ٚٔصهيح مسلم )
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ا٤بعاصي مع سبلمة عقائدىم، فإهنم قد شاركوا الكفار ُب ىذا الغرور؛  افأما مبلبسو 
الدنيا على اآلخرة، إال أف أمرىم أسهل من أمر الكفار، من جهة أف أصل  ألهنم آثروا

 اإلٲباف ٲبنعهم من عقاب األبد.
ومن العصاة من يغَب، فيقوؿ: إف اهلل كرٙب، وإ٭با نتكل على عفوه، ورٗبا اغَبوا 

 بصبلح آبائهم.
من رجا شيًئا طلبو، ومن خاؼ شيًئا ىرب منو، ومن رجا  : وقد قاؿ العلماء

 لغفراف مع االصرار، فهو مغرور.ا
مع سعة رٞبتو شديد العقاب، وقد قضى بتخليد الكفار ُب  وليعلم أف اهلل 

النار، مع أنو ال يضره كفرىم، وقد سلَّط األمراض واحملن على خلق من عباده ُب الدنيا، 
 قادر على إزالتها، ٍب خوفنا من عقابو، فكيف ال ٬باؼ؟! وىو 

قاف يبعثاف على العمل، وما ال يبعث على العمل فهو غرور. فا٣بوؼ والرجاء سائ
 يوضح ىذا أف رجاء أكثر ا٣بلق ٰبملهم على البطالة، وإيثار ا٤بعاصي.

والعجب أف القرف األوؿ عملوا وخافوا، ٍب أىل ىذا الزماف أمنوا مع التقصّب 
 وف؟!واطمأنوا، أتراىم عرفوا من كـر اهلل تعأب ما ٓب يعرؼ األنبياء والصا٢ب

ولو كاف ىذا األمر يدرؾ با٤بُب، فلم تعب أولئك وكثر بكاؤىم؟! وىل ذـ أىل 
ُؿ نَلَةحمسالكتاب بقولو:  َٛ ْ٘ ًُ ٮلُٮَن َق ُٞ دَّْن َويَ

َ َْ ؿََض ٬ََؾا ا َٔ ُػُؾوَن 
ْ
إال ٤بثل  [،ٜٙٔ]األعراؼ: ىجسيَأ

 .(ٔ)ىذا ا٢باؿ؟!"

                                                

(، وانظر ذلك مفصبًل  ُب )إحياء علـو الدين(، كتاب ذـ الغرور ٖٕٚ( انظر: ٨بتصر منهاج القاصدين )ص:ٔ)
 -ٖٙ( فما بعد، ا١بواب الكاُب )ص:ٕٔرورين، أليب حامد الغزإب )ص:( فما بعد، أصناؼ ا٤بغٖٛٚ/ٖ)

ٖٚ.) 
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يكثر تعاطي وقاؿ شيخنا إ٠باعيل آّذوب حفظو اهلل: "ُب ظروفنا ا٢باضرة 
إف العبد لََيَتَكلَُّم بالكلمة، ما يَػَتبَػيَُّن ما فيها، يهوي بها مهلكات قد تكوف من نوع: ))

 .(ٔ)((في النار، أبعد ما بين المشرؽ والمغرب
وكبلـ ُب أمور األمة يلبس ثوب  كبلـ ُب الدين بغّب علم. ومن ىذا الباب:

وكبلـ فيو  اهتاـ الناس وسوء الظن ّٔم.وكبلـ فيو  العصبيات مع قصر النظر وضيق األفق.
وأغلب ما تكوف ىذه ا٤بهلكات ُب مناخ من  إرجاؼ وٚبويف يؤدي إٔب اليأس والقنوط.

 الغرور بالنفس، أو الغرور ٔبماعة ٨بصوصة، أو الغرور ٗبنهج ٨بصوص"اىػ.
"قد اندرس علم الدين بتلبيس العلماء السوء، فاهلل تعأب  : قاؿ اإلماـ الغزإب

 . (ٕ)٤بستعاف، وإليو ا٤ببلذ ُب أف يعيذنا من ىذا الغرور"ا
ُب )بداية ا٥بداية(: "واعلم أف الناس ُب طلب العلم على ثبلثة أحواؿ:  وقاؿ 

رجل طلب العلم ليتخذه زاده إٔب ا٤بعاد، وٓب يقصد بو إال وجو اهلل والدار اآلخرة؛ فهذا من 
 الفائزين.

لعاجلة، ويناؿ بو العز وا١باه وا٤باؿ، وىو عآب ورجل طلبو ليستعْب بو على حياتو ا
بذلك، مستشعر ُب قلب ركاكة حالو وخسة مقصده، فهذا من ا٤بخاطرين. فإف عاجلو 
أجلو قبل التوبة خيف عليو من سوء ا٣باٛبة، وبقي أمره ُب خطر ا٤بشيئة؛ وإف وفق للتوبة 

من ا٣بلل التهق قبل حلوؿ األجل، وأضاؼ إٔب العلم العمل، وتدارؾ ما فرط بو 
 بالفائزين؛ فإف التائب من الذنب كمن ال ذنب لو.

ورجل ثالث استهوذ عليو الشيطاف؛ فاٚبذ علمو ذريعة إٔب التكاثر با٤باؿ، والتفاخر 
با١باه، والتعزز بكثرة األتباع، يدخل بعلمو كل مدخل رجاء أف يقضى من الدنيا وطره، 

كانة؛ التسامو بسمة العلماء، وتر٠بو برسومهم وىو مع ذلك يضمر ُب نفسو أنو عند اهلل ٗب
                                                

 [.ٜٕٛٛ[، ومسلم ]ٚٚٗٙ( أخرجو البخاري ]ٔ)
 (.ٕٔ/ٔ( إحياء علـو الدين )ٕ)
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ُب الزي وا٤بنطق، مع تكالبو على الدنيا ظاىرًا وباطنًا، فهذا من ا٥بالكْب، ومن ا٢بمقى 
 . (ٔ)ا٤بغرورين؛ إذ الرجاء منقطع عن توبتو لظنو أنو من احملسنْب"

ح ٗبا ىو والُعْجُب قد ٰبمل صاحبو على تعظيم نفسو حٌب تستوٕب عليو الغفلة، ويفر 
عليو، ويستغِب ٗبا عنده، ورٗبا يصل إٔب )غرور العلم( الصَّارؼ عن اآليات وا٢بجج، 
والصادّْ عن ا٥بداية، و)غرور العلم( سبٌب ُب خلق نزعة اإل٢باد وا١بهود، وىو ما أشار إليو 

ِ حمس :القرآف الكرٙب بقولو  ة َصةَءتُْ٭٥ْ رُُق٤ُُ٭٥ْ ثِةْْلَحَِّ٪ةِت َٚؿُِظٮا ث ِٔ٪َْؽ٥ْ٬ُ ٨ْ٦ِ ا٥ْ٤ِْٕ٣ِ ٧َ٤ٍَّٚ  ىجس٧َة 
 [.ٖٛ]غافر:

وىذا النوع من الغرور ىو خداع للنفس، وركوف إٔب ما يوافق ا٥بوى. وإطبلؽ العلم 
على اعتقادىم هتكم وجري على حسب معتقدىم، وإال فهو جهل، وإف كاف قد أصاب 

ٔب أوٕب علًما من طرؼ فهو جاىل ٔبوانب أخرى، ولو أنو ٕبث أو ردَّ ما أشكل عليو إ
العلم لذىب عنو ما ٯبد ُب نفسو من الشبو، ورجع عن اال٫براؼ، واستقاـ على ا٥بداية. 

ٮ٫َُ٩ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ حمس :قاؿ اهلل  ُُ ِ ِي٨َ شَْكتَ٪ْج ٫ُ٧َِ٤ اَّلٍّ َٕ ْمؿِ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ ٣َ
َ َْ وِّل ا

ُ
 ىجسَولَْٮ َردَّوهُ إَِِل الؿٍُّقٮِل ِإَوَِل أ

  ة من علم غّبه، فبقي ُب ظلمة ا١بهل.لكن الغرور منعو من االستفاد ،[ٖٛ]النساء:
"أال ترى أفَّ الذي يعظم نفسو بالباطل يريد أف ينصر كل  :يقوؿ ابن تيمية 

 .(ٕ)"-ولو كاف خطأ-ما قالو 
وا٢باصل أفَّ الغروَر لو خطرُه على العقيدة وا٥بداية والعبادة و٩بارسة ا٢بياة، ولو 

فمن آثاره على السالك: ضبللُو عن ا٢بقّْ، عواقب وآثار على السَّاِلِك وعلى ا٤بدعوين، 
واتّْباُعو للهوى وما يزينو الشيطاف لو من سوء عملو، وانتصارُه للنفس، وا٤براء، وا١بداؿ 
بالباطل، والعجب، والتكرب، واالستبداد بالرأي، وازدراء اآلخرين واحتقارىم، حٌب يضلَّ 

، ويهلك مع من ىلك.  عن ا٢بقّْ
                                                

 (.ٕٚ -ٕٙ( بداية ا٥بداية، أليب حامد الغزإب )ص:ٔ)
 (. ٕٜٕ/٦ٔٓبموع الفتاوى ) (ٕ)
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ن: التنفُّب والصُّد عن ا٥بداية، فهو يعكس بسوء خلقو ومن آثاره على ا٤بدعوي
 وقصده، وا٫براؼ فكره صورة قبيهة ومشوىة عما يدعو إليو. 

 
 :والعالج الغرور الوقاية من آفات: ثانًيا

 التيقظ والفطنة: - ٔ
"فمفتاح السعادة: التيقظ والفطنة، ومنبع الشقاوة: الغرور  : قاؿ الغزإب

 على عباده أعظم من اإلٲباف وا٤بعرفة، وال وسيلة إليو سوى انشراح والغفلة، فبل نعمة هلل
الصدر بنور البصّبة، وال نقمة أعظم من الكفر وا٤بعصية، وال داعي إليهما سوى عمى 

 القلب بظلمة ا١بهالة.
٧ِ٠َْنََكةٍ ذًَِ٭ة ِمْىَجةٌح ال٧ِْْىَجةُح ِِف زَُصةَصٍح حمس فاألكياس وأرباب البصائر قلؤّم:

َـّ  ًٍٍّح يََسةُد ال ِ ْؿب
َٗ  َْ ًٍٍّح َو َْ َْشْرِ َُؽ ٨ِْ٦ َمَضَؿٍة ٦َُجةَرَكٍح َزيُْذٮ٩ٍَح  جٍَّ٭ة ٠َْٮ٠ٌَت ُدّرِيٌّ يُٝٮ

َ
َصةَصُح ٠َد

٧َُ٤ةٍت ِِف حمسوا٤بغَبوف قلؤّم:  [.ٖ٘]النور: ىجسَزيُْذَ٭ة يَُِضُء َولَْٮ ل٥َْ َت٧َْكْك٫ُ ٩َةٌر ٩ُٮٌر لََعَ ٩ُٮرٍ  ُْ ٠َ
ٍّ حَ  ْػَؿَج َِبٍْؿ ٣ُّّجِ

َ
ٍْٕي إَِذا أ َ٭ة َْٚٮَق َب ٌُ ْٕ ٧َُ٤ةٌت َب ُّ َْ٘نةهُ َمْٮٌج ٨ْ٦ِ َٚٮ٫ِِْٝ َمْٮٌج ٨ْ٦ِ َٚٮ٫ِِْٝ َقَعةٌب 

ُ ََلُ ٩ُٮًرا َذ٧َة ََلُ ٨ْ٦ِ ٩ُٮرٍ  ٢َِٕ اَّللٍّ فاألكياس ىم  [.ٓٗ:]النور ىجسيََؽهُ ل٥َْ يََسْؽ يََؿا٬َة َو٨ْ٦َ ل٥َْ َُيْ
ورىم لئلسبلـ وا٥بدى، وا٤بغَبوف ىم الذين أراد اهلل الذين أراد اهلل أف يهديهم فشرح صد

ُؽ ِِف حمسبقولو:  أف يضلهم، فجعل صدرىم كالٍب وصفها اهلل  ٍّٕ ج٧ٍَّة يَىٍّ
َ
ة َظؿًَصة ٠َد ًٞ ِ ًّ ًَ

٧َةءِ  . فبل يليق بذي ٮبَّة علية: اتباع الد٘بء والرضا بالدوف الزائل عن (ٔ)"[ٕ٘ٔ]األنعاـ: ىجسالكٍّ
شهوة عاجلة على سعادة دائمة، وإيثار ا١بهل على العلم، والعمى العإب الدائم، وإيثار 

 على النور.

                                                

 (.ٖٛٚ/ٖ( إحياء علـو الدين )ٔ)
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"فا٤بوفق من العباد من عرؼ مداخل اآلفات والفساد،  : قاؿ اإلماـ الغزإب
 .(ٔ)فأخذ منها حذره، وبُب على ا٢بـز والبصّبة أمره"

 االختبار العكسي: - ٕ
والنظر وإصبلح الفكر، ونقد ما إف وسائل الوقاية من آفات الغرور: إعادة البهث 

بِب على أسس متهافتة، أو على عاطفة ٦بردة، وىو ما يسمى باالختبار العكسي، وقد 
يكوف سبًبا ُب كشف زيف ا٤بعتقد، وتقوٙب الفكر، وتصهيح ا٤بوقف، والرجوع عن الغرور، 

 واتباع ا٢بق الذي ال شك فيو.
وأف يطَّلَع على ما سطَّره العلماُء أف يفقو الباحُث مولّْداِت الغرور وآفاتو،  - ٖ

 والباحثوف ُب األخبلِؽ والَببية.
٧باسبة النفس والتنقيب عن عيؤّا ونقائصها؛ فإف ٧باسبة النفس ىو طريق  - ٗ

استقامتها وكما٥با وفبلحها وسعادهتا، ومعرفة الداء تبصُّْر السالك بسبل الوقاية والعبلج، 
ور؛ إلٮبالو متابعة النفس و٧باسبتها، حيث يتمكن فقد يبتلى بعض السالكْب بآفة الغر 

 الداء منو.
 بالوسطية واالعتداؿ، واالحَباز عن الغلوّْ والتَّشدد: الدعوة إٔب دين اهلل  - ٘

"وقد يكوف السبب ُب الغرور إ٭با ىو الغلوُّ أو التشدد ُب الدّْين، ذلك أفَّ بعَض 
ٍد، وبعد فَبة من الزَّماف ينظُر حولو ُب غل العاملْب قد يُػْقِبُل على منهِج اهلل  وٍّ وتشدُّ

فّبى غّبه من العاملْب يسلكوف ا٤بنهج الوسط، فيظنُّ لغفلتو أو عدـ إدراكو طبيعة ىذا 
الدّْين أفَّ ذلك منهم تفريط أو تضيع، ويتمادى بو ىذا الظَّن إٔب حد االحتقار 

و وذلك ىو الغرور. ولعل ذلك واالستصغار لكلّْ ما يصدُر عنهم باإلضافة إٔب ما يقع من

                                                

 (.ٜٖٚ/ٖلسابق )( ا٤بصدر أ)
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ىو بعض السر ُب دعوة اإلسبلـ إٔب الوسطية، بل وٙبذيره من الغلو أو التشدد ُب 
 .(ٔ)الدين"

وا٢باصل أف الغلوَّ والتَّشدد قد يكوف منفرًا للنَّاس عن االتباع، وقد يكوف من 
وا٢بكمة ُب أسباب االنتكاس بعد ا٥بداية؛ فلذلك ينبغي االعتداؿ والوسطية ُب الفهم، 

ألصهابو رضواف اهلل  الدعوة، وىذا ىو ا٤بنهج السليم الذي علَّمو النيبُّ 
  .(ٕ)عليهم

االعتبار بعاقبة ا٤بغرورين، كصاحب ا١بنتْب، وفرعوف وقاروف، ومن اغَب بقوتو  - ٙ
 أو مالو أو ّٔما، أو من اغَب ٔبمالو أو جاىو ومكانتو إٔب غّب ذلك.

الغرور، فهو يقي كثّبيَن من اإلصابة ّٔذا الداء، وىو من  تبصّب النَّاس بآفات - ٚ
 النُّصح والدّْاللة إٔب ا٣بّب، ومن التعاوف على الرب والتقوى. 

 الَببية السليمة على التواضع واألخبلؽ الفاضلة. - ٛ
 وإخبلص العمل لو. مراقبة اهلل  - ٜ

 لنيب تدبر آيات القرآف واالنتفاع ٗبواعظو، والتمسك ّٔدي ا - ٓٔ
يطلعنا على سّب  وسنة نبيو  ،وسنتو؛ "فإف دواـ النظر ُب كتاب اهلل 

وأخبار األنبياء والصا٢بْب، وكيف كانوا ٱبافوف من ا٥بفوات أف تقع منهم مع أف رصيدىم 
 .   (ٖ)من الطاعات كبّب"

الوقوؼ على سّب وأخبار السَّلف والصَّا٢بْب واألعبلـ من ىذه األمة الذين  - ٔٔ
وا بْب العلم والعمل، وا٣بوؼ والرجاء، وكاف لساف الصّْدؽ واإلخبلص ُب العمل ٝبع

                                                

 (.ٖٜ-ٕٜ( آفات على الطريق، الدكتور السيد ٧بمد نوح  )ص:ٔ)
 ( انظر: عقبات ُب طريق ا٥بداية، عقبة ا٤بفهـو ا٣باطئ لبلستقامة، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف.ٕ)
 (.ٖٓٔ( انظر: آفات على الطريق )ص:ٖ)
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عندىم أبلغ من لساف القوؿ؛ فلذلك المست مواعظهم النفوس، ودخلت شغاؼ 
 القلوب، وأثَّرت ُب ا٤بدعوين.

االشتغاؿ بالعبادات الظاىرة والباطنة، واإلكثار من النوافل، والذكر  - ٕٔ
العلماء؛ فإف واالستعانة بو، وحضور ٦بالس  ،واللجوء إٔب اهلل  واالستغفار والدعاء،

 ذلك ٩با يقي السالك آفات الشرود، وينمي فيو شعور ا٤براقبة.
 مصاحبة الصا٢بْب وأرباب العزائم وا٥بمم ومنافستهم ُب األعماؿ الصا٢بة:  - ٖٔ

ة، وتولد إف صهبة أرباب العزائم وا٥بمم، ومشاركة آّدين تبعث ُب النفس ا٥بم
ا٢برارة والشوؽ؛ لتقليدىم والتشبو ّٔم ُب أخبلقهم وسلوكهم، وىي من أسباب النجاة 

، وتورد صاحبها  ا٤بهالك.  والرفعة، كما أف صهبة أىل الباطل تؤثّْر ُب الصَّدّْ عن ا٢بقّْ
 إيثار اآلخرة على الدنيا. – ٗٔ
شادىم، وذلك ، و٧ببة ا٣بّب ٥بم، ونصههم وإر ا٢برص على ىداية الناس - ٘ٔ

ا٢برص الذي يعكس سبلمة الصدر، وصفاء النفس، وطهارة القلب، ومتانة ا٤بنهج؛  فإف 
 ومنطلقها، فالدين ٧ببة ورٞبة ومعاملة. احملبة أساس الدعوة إٔب اهلل 

يقاؿ كذلك ُب وسائل الوقاية والعبلج ما تقدـ ٩با قيل ُب الوقاية من آفات  - ٙٔ
 اإلنساف أصل خلقتو، وضعفو، ومصّبه الذي سيؤوؿ إليو. التكرب والعجب من ٫بو معرفة

 ترؾ االلتفات إٔب األعماؿ والركوف إليها، والتعويل على كـر اهلل تعأب ورٞبتو - ٚٔ
 ، إف الرجل ليعمل عمل أىل الجنة، فيما يبدو جاء ُب ا٢بديث: ))وقد

يبدو للناس، وىو للناس، وىو من أىل النار، وإف الرجل ليعمل عمل أىل النار، فيما 
 . (ٔ)((من أىل الجنة

                                                

 [.ٕٔٔ[، مسلم ]ٕٚٓٗ، ٕٕٓٗ، ٜٕٛٛ( صهيح البخاري ]ٔ)
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إف الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أىل الجنة، ثم وُب )صهيح مسلم(: ))
يختم لو عملو بعمل أىل النار، وإف الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أىل النار، ثم 

 .(ٔ)((يختم لو عملو بعمل أىل الجنة
ار باألعماؿ، وأنو ينبغي للعبد "ففيو التهذير من االغَب  : قاؿ اإلماـ النووي

 .(ٕ)أف ال يتكل عليها، وال يركن إليها؛ ٨بافة من انقبلب ا٢باؿ"
(( قالوا: وال أنت يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: لن يُْدِخَل َأَحًدا َعَمُلُو الجنَّةَ وُب ا٢بديث: ))

َغمََّدِني اهلل ِبَفْضٍل ورحمة))  .(ٖ)((ال، وال أنا، إال أف يَػتػَ
٤٧َُْٕٮنَ حمس :"وأما قولو  : نوويقاؿ اإلماـ ال َح ث٧َِة ٠ُ٪ْذ٥ُْ َت  ىجساْدُػ٤ُٮا اْْلَ٪ٍّ

٤٧َُْٕٮنَ حمس [،ٕٖ]النهل: ورِثُْذ٧ُٮ٬َة ث٧َِة ٠ُ٪ُْذ٥ْ َت
ُ
ُح ا٣ٍِِّت أ َٟ اْْلَ٪ٍّ و٫بوٮبا من  [،ٕٚ]الزخرؼ: ىجسَود٤ِْ

 اآليات الدالة على أف األعماؿ يدخل ّٔا ا١بنة، فبل يعارض ىذه األحاديث، بل معُب
اآليات: أف دخوؿ ا١بنة بسبب األعماؿ، ٍب التوفيق لؤلعماؿ، وا٥بداية لئلخبلص فيها، 

وفضلو، فيصح أنو ٓب يدخل ٗبجرد العمل، وىو مراد  وقبو٥با برٞبة اهلل 
 .(ٗ)األحاديث"

 أفَّ ٝباع ما يأمُن بو السَّالُك من الغرور ما يلي:  وذكر الرَّاغب
ِ إِّّنِ ٣َُس٥ْ ٦ِ٪٫ُْ ٩َِؾيٌؿ حمس :و بقولو "أ. معرفة ا٤بقصود ا٤بشار إلي وا إَِِل اَّللٍّ َِٚٛؿَّ

 [.ٓ٘]الذاريات: ىجس٦ُجِْيٌ 
ِ لََعَ حمس :ب. معرفة الطريق إليو ا٤بشار إليو بقولو  ٮ إَِِل اَّللٍّ ُٔ دْ

َ
ِ َقبًِِِل أ ٢ُْٝ ٬َِؾه

 [.ٛٓٔ]يوسف: ىجسثَِىرَيةٍ 

                                                

 [.ٕٔ٘ٙصهيح مسلم ] (ٔ)
 (.ٕٙٔ/ ٕ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٕ)
 [.ٕٙٔٛ[، مسلم ]ٚٙٗٙ، ٖٙٗٙ، ٖٚٙ٘( صهيح البخاري ]ٖ)
 (.ٜٕٚ/ٔٔ(، وانظر: فتح الباري، البن حجر )ٔٙٔ -ٓٙٔ/ٚٔ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٗ)
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ادِ وَ حمس :ج. ٙبصيل الزَّاد ا٤بتبلغ بو ا٤بشار إليو بقولو  ٍـّ ُدوا َٚإِنٍّ َػرْيَ ال وٍّ ـَ دَ
َٮى ْٞ  [.ٜٚٔ]البقرة: ىجساَلٍّ

ِ حمس :اهلل د. آّاىدة ُب الوصوؿ إليو كما قاؿ  ٍّٜ ِصَ٭ةدِه ِ َظ  ىجسوََصة٬ُِؽوا ِِف اَّللٍّ
َْ حمس :منو ُب قولو  فبهذه األشياء يأمن الغرور الذي خوفو اهلل [. ٛٚ]ا٢بج: َو

ُؿو َ٘ ِ ا٣ْ ٩ٍُّس٥ْ ثِةَّللٍّ ؿٍّ ُ٘   .(ٔ)"[ٖٖ]لقماف: ىجسرُ َح
 
 

                                  
  

                                                

 (.ٕٔٚ-ٕٓٚالذريعة إٔب مكاـر الشريعة )ص: (ٔ)
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 اضحادي واضطذروناضـطـبحث                                 
 ضظضما                                                  

 
 

 :ارعليها بالنَّ دِ نوب المتوعَّ من الذُّ لم وبياف كونو حذير من الظُّ أواًل: التَّ 
 تعريف الظلم: - ٔ
 تعريفو لغة: أ.

"ظََلَمُو َيْظِلُمُو ظُْلًما وَمْظِلَمة. وأصلو: وضع الشيء ُب غّب :  قاؿ ا١بوىري
 .(ٔ)موضعو"

"الظاء والبلـ وا٤بيم أصبلف صهيهاف، أحدٮبا: خبلؼ  : وقاؿ ابن فارس
يًا. فاألوؿ: الظل مة، وا١بمع الضياء والنور، واآلخر: وضع الشيء غّب موضعو تَػَعدّْ

ـُ: اسم الظلمة، وقد أظلم ا٤بكاف إظبلًما.  ظلمات. والظَّبَل
 .(ٕ)واألصل اآلخر: ظََلَمُو َيْظِلُمُو ظُْلًما. واألصل: وضع الشيء ُب غّب موضعو"

"والظلم: ا٤بيل عن القصد، والعرب تقوؿ: الـز ىذا الصوب وال َتْظِلْم عنو، أي: ال 
ْ حمس: َ٘بُْر عنو. وقولو  ٥ًٌ إِنٍّ الَّرِ ِْ َٔ  ٥ٌْ٤ ُْ ىو  يعِب: أف اهلل  ،[ٖٔ]لقماف: ىجسَك ٣َ

احمليي ا٤بميت الرزاؽ ا٤بنعم وحده ال شريك لو، فإذا أشرؾ بو غّبه فذلك َأْعَظُم الظُّْلم، 
 .(ٖ)ألنو جعل النعمة لغّب رّٔا. يقاؿ: ظََلَمو َيْظِلُمُو ظَْلًما وظُْلًما وَمْظِلمة"

                                                

 (.ٜٚٚٔ/٘) ( الصهاح، مادة: )ظلم(ٔ)
 (.ٖٚ٘(، وانظر: مادة: )ظلم( ُب )ا٤بفردات(، للراغب )ص:ٜٙٗ/ٖ( انظر: مقاييس اللغة، مادة: )ظلم( )ٕ)
 (.ٕٗ-ٖٕ/ٓٔ(، وانظر: احملكم واحمليط األعظم )ٖٖٚ/ٕٔ( لساف العرب، مادة: )ظلم( )ٖ)
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. ومنها: الغلو، (ٗ)، والبغي(ٖ)، والزيغ(ٕ)، والعتو(ٔ)ومن األلفاظ ذات الصلة: ا١بور
والفجور، واإلجهاؼ، واالستبداد، والتسلط، والقهر،  والعدواف، والطغياف،والشطط، 

والتجرب، والتَّهكم، وا٥بيمنة، واالعتداء، واإلفساد، واالفَباء، والتهامل، والتعسف، 
 وا٥بضم، واإلجراـ، والضيم. إٔب غّب ذلك.

 
 و في االصطالح:تعريف ب.

بأنو: التعدي عن ا٢بق إٔب الباطل، وىو ا١بور. وقيل: ىو   عرفو ا١برجا٘ب
 .(٘)التصرؼ ُب ملك الغّب و٦باوزة ا٢بد

"والظلم عند أىل اللغة وكثّب من العلماء: وضع الشيء ُب  : وقاؿ الراغب
مكانو، ويقاؿ  أو بزيادة، وإما بعدوؿ عن وقتو أو (ٙ)غّب موضعو ا٤بختو بو، إما بنقصاف

ُب ٦باوزة ا٢بق الذي ٯبري ٦برى نقطة الدائرة، ويقاؿ فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز؛ 

                                                

 ( سيأٌب بيانو.ٔ)
 (.ٖٙٔ/ٖ(، زاد ا٤بسّب )ٖٙ/ٗا٘ب القرآف وإعرابو، للزجاج )( وىو ُب اللغة: ٦باوزة الَقْدِر ُب الظُّلم. انظر: معٕ)
يقاؿ: زاغ عن الطريق يزوغ ويزيغ، والياء أفصح انظر: مشارؽ األنوار، للقاضي عياض، مادة: )فجر(  (ٖ)

 (.ٕٓٛ/ٕ(، ٝبهرة اللغة )ٚٗٔ/ٕ)
قدار الذي ىو حد الشيء فهو ( وىو ُب اللغة: الظلم، وأصلو: الفساد، و٘باوز ا٢بد، وكل ٦باوزة وإفراط على ا٤بٗ)

 (.ٛٚٗ/ٔ(، البهر احمليط ُب التفسّب )ٔٚٗ/ٔ(، غرائب القرآف )ٖٜٔ/٘بغي. انظر: تفسّب الرازي )
 (.ٖٚ(، وانظر: ا٢بدود األنيقة والتعريفات الدقيقة )ص:ٗٗٔالتعريفات، للجرجا٘ب )ص:( ٘)
٥ِْ٤ ٦ِ٪٫ُْ َمحًْبةوَ حمس :( "وقد جاء ُب القرآف إطبلؽ الظلم على النقو ُب قولو ٙ) ْْ ". أضواء [ٖٖ]الكهف: ىجسل٥َْ َت

"ومدار الظلم على النقو كما قاؿ اهلل  :(. قاؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب ٕٚٙ/ٖالبياف )
: ٥ِْ٤ ٦ِ٪٫ُْ َمحًْبةحمس ْْ ويدور على أمرين: إما منع واجب للغّب، وإما ٙبميلو ما ال ٯبب عليو.  .ىجسَول٥َْ َت

)مطل ): ع شخًصا من دين عليك فبل توفّيو، أو ٛباطل بو؛ لقوؿ النيب مثاؿ األوؿ: أف ٛبن
[. ومثاؿ الثا٘ب: كأف تدعي ٗٙ٘ٔ[ مسلم ]ٕٓٓٗ، ٕٕٛٛ، ٕٕٚٛ. صهيح البخاري ](الغِب ظلم(

 (.ٕ٘ٗعليو ديًنا وتأٌب بشهادة زور فيهكم لك بو". شرح األربعْب النووية، ٧بمد بن صاّب العثيمْب )ص:
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و٥بذا يستعمل ُب الذنب الكبّب، وُب الذنب الصغّب، ولذلك قيل آلدـ ُب تعديو: ظآب،  
 .(ٔ)وُب إبليس: ظآب، وإف كاف بْب الظلمْب بوف بعيد"

وذلك ُب حق اهلل تعأب  ،رؼ ُب ملك الغّب"الظلم ىو التص:  وقاؿ الرازي
 .(ٕ)٧باؿ؛ ألنو ا٤بالك ا٤بطلق"

بأنو وضع الشيء ُب غّب موضعو، والتصرؼ ُب حق الغّب،  وعرفو الكفوي 
 .(ٖ)و٦باوزة حد الشارع

"الظلم ا٤بطلق: أخذ ما ليس لو أخذه وال شيء منو من  :وقاؿ ابن رجب 
 .(ٗ)ماؿ أو دـ أو عرض"
شرائع على قبهو، واتفقت ٝبيع ا٤بلل على رعاية حفظ األنفس، وقد تطابقت ال

فاألنساب، فاألعراض، فالعقوؿ، فاألمواؿ. والظلم يقع ُب ىذه أو ُب بعضها. وأعبله: 
٥ًٌ حمس الشرؾ، ِْ َٔ  ٥ٌْ٤ ُْ َْك ٣َ  وىو ا٤براد بالظلم ُب أكثر اآليات: [،ٖٔ]لقماف: ىجسإِنٍّ الَّرِ

ةل٧ُِٮنَ حمس ٍّْ . ويدخل فيو: ظلم اإلنساف لنفسو بارتكاب (٘)[ٕٗ٘]البقرة: ىجسَوا٣ََْكُِٚؿوَن ٥ُ٬ُ ا٣
ـ أنفسهم، وأقبح أنواعو: ظلم من ليس لو ناصر إال اهلل  ا٤بعاصي؛ إذ العصاة ُظبلَّ

(ٙ). ومنو أخذت ا٤بظلمة، وىي كما قاؿ ا٢بافظ :  .اسم ٤با أخذ بغّب حق
 .(ٚ)والظلم وضع الشيء ُب غّب موضعو الشرعي

                                                

 (.ٖٕٔالتوقيف على مهمات التعاريف )ص: (، وانظر:ٖٚ٘ادة: )ظلم( )ص:( ا٤بفردات، مٔ)
 (.ٜٗٔ/ٕٕ( التفسّب الكبّب )ٕ)
 (.ٜٗ٘الكليات )ص:( ٖ)
 (.ٖٓٔشرح حديث لبيك اللهم لبيك )ص: (ٗ)
 (.ٕٓٓ/ٚولذا كثر ُب القرآف العظيم إطبلؽ الظلم ٗبعُب الشرؾ. انظر: أضواء البياف ) (٘)
 (.ٖٗٔ/ ٔفيض القدير )( ٙ)
 (.ٜ٘/٘فتح الباري )( ٚ)
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اري(: "أما ا٤بظلمة شرًعا فإهنا التعدي على حقوؽ اآلخرين، سواء كاف وُب )منار الق
ذلك بأخذ أموا٥بم بالباطل، أو بانتهاؾ أعراضهم، ويدخل ُب ا٤بظآب كل االعتداءات 
ا٤بالية وا١بسمية واألخبلقية وغّبىا، وكل ا١بنايات وٝبيع ا٤بخالفات الشرعية والذنوب، 

ا يظلم نفسو، ويتعدى عليها بتعريضها للعقوبة وإف ٓب تتعد إٔب الغّب؛ ألف فاعله
 .(ٔ)اإل٥بية"

إفَّ التمادي ُب الظلم من أسباب الضبلؿ، فقد ٰبـر الظآب ا٥بداية، ويزداد إيغااًل ُب 
الضبلؿ، واهنماًكا ُب ا٤بعاصي، وال يهتدي إٔب سبيل الرشاد؛ ألفَّ الظلم قد أعمى الظلم و 

 بصّبتو، فظلم نفسو، وظلم غّبه.
ريب أف الظا٤بْب يعملوف ُب دأب على قهر الناس وإضبل٥بم، فمن الناس من وال 

يُػْفًَب وَيِضل عن ا٢بق؛ طمًعا ُب مكانة أو منصب أو جاه أو ماؿ أو عمل، أو خوفًا على 
النفس أو ا٤باؿ أو األىل أو ا٤بكانة أو العمل. ومنهم من يثبت على ا٢بق وال يزيغ، ويصرب 

 على ما أصابو من الببلء.
ِػَؿةِ حمس :قاؿ اهلل  ٌْ جًَْة َوِِف ا ِ اَلَّ ًَةة ْٮِل اثلٍّةثِِخ ِِف اْْلَ َٞ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ثِة٣ْ ُ اَّلٍّ يُثَّجُِخ اَّللٍّ

ُ ٦َة شََنةءُ  ٢ُ اَّللٍّ َٕ ْٛ ةل٧َِِْي َويَ ٍّْ ُ ا٣ ٢َّ اَّللٍّ ٌِ   [.ٕٚ]إبراىيم: ىجسَويُ
ةل٧ِِْيَ حمس :قولو  : قاؿ الز٨بشري ٍّْ ُ ا٣ ٢َّ اَّللٍّ ٌِ ذين ٓب يتمسكوا "ال ىجسَويُ

ٕبجة ُب دينهم، وإ٭با اقتصروا على تقليد كبارىم وشيوخهم، كما قلد ا٤بشركوف آباءىم 
حٍ حمس فقالوا: ٍّ٦

ُ
وإضبل٥بم ُب الدنيا أهنم ال يثبتوف ُب  [.ٕٕ]الزخرؼ: ىجسإ٩ٍِّة وََصْؽ٩َة آثَةء٩ََة لََعَ أ

 . (ٕ)مواقف الفًب، وتزؿ أقدامهم أوؿ شيء، وىم ُب اآلخرة أضل وأذؿ"

                                                

 (.ٖٔٙ/ٖمنار القاري شرح ٨بتصر صهيح البخاري ) (ٔ)
 (.ٗ٘٘/ٕالكشاؼ )( ٕ)
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ةل٧ِِْيَ حمس" : وقاؿ اإلماـ الشوكا٘ب ٍّْ ُ ا٣ ٢َّ اَّللٍّ ٌِ ، أي: يضلهم عن حجتهم ىجسَويُ
الٍب ىي القوؿ الثابت، فبل يقدروف على التكلم ّٔا ُب قبورىم، وال عند ا٢بساب، كما 

 .(ٔ)أضلهم عن اتباع ا٢بق ُب الدنيا"
 ، وإٍب اإلضبلؿ.والظآب ٰبمل أوزارًا مضاعفة، فهو ٰبمل إٍب الظلم، وإٍب الضبلؿ

 الظلم والقهر واالستبداد، ىو من ابتبلء اهلل  معاناة الكثّبين من وال شك أف
للعباد؛ ليميز ا٣ببيث من الطيب، والظلم إ٭با ٰبمل ضعاؼ النفوس على االنقياد للباطل؛ 

، -كما تقدـ-طلًبا للسبلمة، وإذعانًا لسلطاف القوة، أو طمًعا ُب مكانة أو جاه أو ماؿ 
ٮاحمس :قطوف ُب أوحاؿ الضبلؿ، كما قاؿ اهلل فيس ُُ َٞ َْ ِِف ا٣ِْٛذَْ٪حِ َق  [.ٜٗ]التوبة: ىجسخَ

٨َ٦َ ٧َة آذَ حمس :كما قاؿ   ،وقد صرؼ ا٣بوؼ الكثّبين عن اتباع موسى 
ْٮَن َوَم٤َهِِ٭٥ْ  َٔ ٍّْ ُذّرِيٌٍّح ٨ِْ٦ َٝٮ٫٦ِِْ لََعَ َػٮٍْف ٨ْ٦ِ ِْٚؿ

ِ  [.ٖٛ]يونس: ىجسل٧ُِٮََس إ
، ومنهم من كتم إٲبانو كما قاؿ من ظلمو أذعن لفرعوف؛ خوفًافمن الناس من 
: ْٮَن يَْسُذ٥ُ إِي٧َة٫َ٩ُ َوَٝةَل رَُص٢ٌ ُمْؤ٨ٌ٦ِ ٨ْ٦ِ آحمس َٔ  [.ٕٛ]غافر: ىجسِل ِْٚؿ

ِي٨َ حمسُب بياف أف الظلم من أسباب الضبلؿ عن ا٢بق وا٣بذالف:  قاؿ اهلل  إِنٍّ اَّلٍّ
ُ ِِلَ  ٧َُ٤ٮا ل٥َْ يَُس٨ِ اَّللٍّ َّ ُؿوا َو َٛ ة َز ًٞ ؿِي ََ َْ ِِلَْ٭ِؽَحُ٭٥ْ  َٜ َصَ٭٪٥ٍَّ َػةَِلِي٨َ  168َِْ٘ٛؿ لَُ٭٥ْ َو ؿِي ََ  ٍّْ

ِ إ
ِ شَِكرًيا  َٟ لََعَ اَّللٍّ ِ ثًَؽا َوََكَن َذل

َ
َْ دَـِدِ حمس :وقاؿ [، ٜٙٔ-ٛٙٔ]النساء: ىجس169ذًَِ٭ة خ َو

 ًْ َٓ ًَ  ٍّْ
ِ ةل٧َِِْي إ ٍّْ   [.ٕٗ]نوح: ىجسا٣

داية؛ ألهنم استمروا ُب طغياهنم، وازدادوا ُب كفراهنم، "وإ٭با تعذرت ا٤بغفرة ٥بم وا٥ب
. وىذه الطريق ىي الٍب قد (ٕ)فطبع على قلؤّم، وانسدت عليهم طرؽ ا٥بداية ٗبا كسبوا"

 اختاروىا ألنفسهم، وأوغلوا السّب فيها.
  

                                                

 (.ٕٛٔ/ٖفتح القدير ) (ٔ)
 (.ٕ٘ٔتيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف )ص: (ٕ)
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"ومعُب نفي أف يهديهم طريًقا: إف   :قاؿ العبلمة ٧بمد الطاىر بن عاشور 
لقيامة فهو واضح: أي: ال يهديهم طريًقا بوصلهم إٔب مكاف إال طريًقا كاف طريقا يـو ا

ا٬ِْؽ٩َة حمس :  يوصل إٔب جهنم. وٯبوز أف يراد من الطريق: اآليات ُب الدنيا، كقولو
اَط ال٧ُْْكَذ٥ًَِٞ  َ فنفي ىديهم إليو إنذار بأف الكفر والظلم من شأهنما أف  [.ٙ]الفاٙبة: ىجسالَّصِ

ة ٛبنعو من وصوؿ ا٥بدى إليو؛ ليهذر ا٤بتلبس بالكفر والظلم من ٱبيما على القلب بغشاو 
التوغل فيهما، فلعلو أف يصبح وال ٨بلو لو منهما. ونفي ىدى اهلل إياىم على ىذا الوجو 

نوف حصوؿ األسباب وحصوؿ آثارىا ٦باز عقلي ُب نفي تيسّب أسباب ا٥بدى ٕبسب قا
بعدىا. وعلى أي االحتمالْب فتوبة الكافر الظآب باإلٲباف مقبولة، وكثّبًا ما آمن الكافروف 

 .(ٔ)الظا٤بوف وحسن إٲباهنم"
و"جرٲبة الظلم أـ الرذائل كلها؛ ألهنا تشمل ظلم ا٤برء لنفسو بدنًا وعقبًل وديًنا ودنيا، 

وأمة، فكل ما سبق من الرذائل فهو داخل ُب معناىا؛ ولذلك وظلمو للناس أفراًدا وٝباعة 
 .(ٕ)جعل إىبلؾ أولئك القروف عقابًا على الظلم"

إنو ليس شيٌء أسرع ُب خراب األرض، وال أفسد لضمائر ا٣بلق من الظلم 
والعدواف، فبل يكوف الرقي والعمراف حيث يسود الظلم واالستبداد، وهتيمن ثقافة االستبداد 

 التعليم. على وسائل
ومن يتأمَُّل واقَع ا٤بسلمْب وما أصاب األمة من الفقر والتخلف، يعلم أف سطوة  

 الظآب ويده وصو١بانو من وراء ذلك.
ا٤برجع األخّب  -وا٢بالة ىذه-إف ا٣بضوع ا٤بطلق لسلطاف االستبداد، وجعل السلطة 

وانغماس كثّبين ُب ، ُب العلم والفكر ٕبيث ال يرى إال ٗبنظارىا يؤوؿ إٔب ٚبلف آّتمع
 أوحاؿ الضبلؿ.

                                                

 (.ٛٗ -ٚٗ/ ٙ( التهرير والتنوير )ٔ)
 (.ٜٛٔ -ٛٛٔ/ٕٔتفسّب ا٤بنار ) (ٕ)
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ٍّٙ َٝٮ٫ُ٦َْ حمس عن ا٤بتبعْب لفرعوف وىم على غّب بصّبة: وقد قاؿ اهلل  َٚةْقذََؼ
ٮهُ إِجٍُّ٭٥ْ ََك٩ُٮا َٝٮ٦ًْة َٚةِقَِْٞي  ُٔ ة ََ َْجََِْٕي  54َٚأَ

َ
َؿْرَ٪ة٥ْ٬ُ أ ْٗ َ

٧َْ٪ة ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َٚأ َٞ ٮ٩َة اجَْذ ُٛ ة آَق ٍّ٧َ٤َٚ55 
٤ََْٕ٪ة٥ْ٬ُ َق٤َ  ِػؿِي٨َ ََٚض ٍْ ِ ًٓ ل ة َو٦َسَ  [.ٙ٘-ٗ٘]الزخرؼ: ىجس56ًٛ

وآّتمعات الٍب ٰبكمها ا١بهل واالستبداد إ٭با ٙبمل ضعاؼ النفوس على متابعة 
 الضَّبلؿ، واالنغماس ُب أوحالو.

 -مثبًل -والواقع يشهد لذلك اال٫بدار الفكري بسبب ذلك؛ فإف العصور الوسطى 
ُب شؤوف العلم كانت عصورًا متخلفة خلت من كل  والٍب كانت السلطة ىي ا٤برجع األخّب

 إبداع.
، ويسبب احملن، وا١َبور يسلب النعم، ويوقع (ٔ)والظلم ٯبلب السخائم واإِلَحن

الببليا والنّْقم، وقد قيل: )األمن أىنأ عيش، والعدؿ أقوى جيش(. وقد كتب بعض ُعمَّاؿ 
رَِبت، فإف رأى أمّب ا٤بؤمنْب إليو: أما بعد، فإف مدينتنا قد خَ   عمر بن عبد العزيز

أف يقطع ٥با مااًل يَػُرمَُّها بو فعل، فكتب إليو عمر: أما بعد، قد فهمت كتابك، وما ذكرت 
أف مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتايب ىذا َفَهصّْنػَْها بالعدؿ، وَنقّْ طرقها من الظلم، 

 .(ٕ)فإنو َمَرمَّتُػَها، والسبلـ
نفسو، وجعلو ٧برًما، وأخرب أنو ال ٰبب الظا٤بْب،  الظلم على وقد حرَّـ اهلل 

وتوعَّد الظلمة با٣بزي ُب  ،وحذَّر من الظُّلم ُب كتابو الكرٙب، وعلى لساف نبيو 
 الدنيا، وبالعذاب ُب اآلخرة. 

                                                

والضغينة وا٤بوجدة ُب النفس. و)اإلحنة(: ا٢بقد والضغن، ٝبع، إحن يقاؿ: إف اإلحن ٘بر  ( السخيمة: ا٢بقدٔ)
 احملن.

 (. ٖ٘ٓ/ ٘[، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٕٕٚٛأخرجو الدينوري ُب )آّالسة( ]( ٕ)
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ومن تأمل اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية الٍب وردت ُب ىذا ا٤بعُب وجدىا 
الشديد، وسوء العاقبة ُب الدنيا ا٤بؤذف بنهاية دولة الظلم، ٍب ٙبمل النهي ا٤بغلظ، والوعيد 

 سوء ا٤بآؿ ُب اآلخرة.
َعة، واستمتعوا بالثروِة والسَّعِة، من األمم الظا٤بة  فأين الذين التهفوا باألمن والدَّ
الغابرة، لقد نزلت ّٔم الفواجع، وحلَّْت ّٔم الصواعق والقوارع، فهل تِعي ٥بم ِحسِّا، أو 

 م ركزًا؟!تسمع ٥ب
َ حمس :قاؿ اهلل  نٍّ اَّللٍّ

َ
ة َوأ ًٕ ِ ََجًِ ةَ َّلِلٍّ ٮٍّ ُٞ نٍّ ا٣ْ

َ
ََٕؾاَب أ ٧َُ٤ٮا إِذْ يََؿْوَن ا٣ْ َّ ِي٨َ  َولَْٮ يََؿى اَّلٍّ

َؾاِب  َٕ  [.٘ٙٔ]البقرة: ىجسَمِؽيُؽ ا٣ْ
ةل٧ِِْيَ حمس :وقاؿ اهلل  ٍّْ َْ ُُيِتَّ ا٣  ُ  [. ٚ٘]آؿ عمراف:  ىجسَواَّللٍّ
٩َْىةرٍ َربٍَّ٪ة حمس :وقاؿ اهلل 

َ
ةل٧َِِْي ٨ْ٦ِ خ ٍّْ يَْذ٫ُ َو٦َة ل٤ِ ـَ ْػ

َ
ْؽ أ َٞ َٟ ٨ْ٦َ دُْؽِػ٢ِ انلٍّةَر َذ  ىجسإ٩ٍِّ

 [.ٕٜٔ]آؿ عمراف:
َٟ َذَذ١ُٮَن ٨ِْ٦ حمسعلى لساف ىابيل:  وقاؿ اهلل  ْن َتجُٮَء بِإِزِِْم ِإَوز٧ِْ

َ
رِيُؽ أ

ُ
إِّّنِ أ

ةل٧ِِْيَ  ٍّْ اُء ا٣ ـَ َٟ َص ِ ْوَعةِب انلٍّةرِ َوَذل
َ
 [.ٜٕ:]ا٤بائدة ىجسأ

ةل٧ُِٮنَ حمس :وقاؿ اهلل  ٍّْ ٤ُِط ا٣ ْٛ َْ ُح  [.ٕٔ]األنعاـ: ىجسإ٫ٍُّ٩ِ 
َٕةل٧َِْيَ حمس :وقاؿ اهلل  ِ رَّبِ ا٣ْ ٧َُ٤ٮا َواْْل٧َُْؽ َّلِلٍّ َّ ِي٨َ  ٮِْم اَّلٍّ َٞ َٓ َداثُِؿ ا٣ْ ُِ ُٞ   ىجسَذ

 [.٘ٗ]األنعاـ:
ذَ حمس: وقاؿ اهلل  ْ٘ ِ بَ َؾاُب اَّللٍّ َٔ دَةُز٥ْ 

َ
ْحَذُس٥ْ إِْن خ

َ
َرخ

َ
ٍّْ ٢ُْٝ أ

ِ ُٟ إ ْو َصْ٭َؿةً ٢ْ٬َ ُحْ٭٤َ
َ
ًح أ

ةل٧ُِٮنَ  ٍّْ ٮُْم ا٣ َٞ  [. ٚٗ]األنعاـ: ىجسا٣ْ
يِْؽيِ٭٥ْ حمس :وقاؿ اهلل 

َ
ٮ خ ُُ ن١َُِح ثَةِق َٓ ةل٧ُِٮَن ِِف َد٧ََؿاِت ال٧َْٮِْت َوال٧َْ ٍّْ َولَْٮ دََؿى إِذِ ا٣

َؾاَب الُْ٭ٮِن ث٧َِة ٠ُ  َٔ ْوَن  ـَ َكُس٥ُ اِْلَٮَْم َُتْ ُٛ جْ
َ
ْػؿُِصٮا خ

َ
ِ َوُك٪ْذ٥ُْ أ ّٜ ِ َدرْيَ اْْلَ ٮلُٮَن لََعَ اَّللٍّ ُٞ ٪ْذ٥ُْ َت

ونَ    [.ٖٜ]األنعاـ:  ىجسَخ٨ْ آيَةد٫ِِ تَْكَذ١َِْبُ
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َكُ٭٥ْ ث٧َِة ََك٩ُٮا ثِآيَةدَِ٪ة حمس :وقاؿ اهلل  ُٛ جْ
َ
وا خ ِي٨َ َػِْسُ َٟ اَّلٍّ ِ و٣َه

ُ
ْخ َمَٮازِيُ٪٫ُ َٚأ ٍّٛ َو٨ْ٦َ َػ

٧ُِ٤ٮنَ  ْْ  [. ٜ]األعراؼ: ىجسَح
٤ًَِْ٭٥ْ حمس :وقاؿ اهلل  َٔ رَْق٤َْ٪ة 

َ
ِي ر٢ًَِ لَُ٭٥ْ َٚأ ًْ َدرْيَ اَّلٍّ ٧َُ٤ٮا ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َْٝٮ َّ ِي٨َ  َل اَّلٍّ َذَجؽٍّ

٧ُِ٤ٮنَ  ْْ ٧َةءِ ث٧َِة ََك٩ُٮا َح ا ٨َ٦ِ الكٍّ ـً  [.ٕٙٔ]األعراؼ:  ىجسرِْص
٨ِ حمس :وقاؿ اهلل  َٔ ِي٨َ َح٪َْ٭ْٮَن  َْنًََْ٪ة اَّلٍّ

َ
ة نَُكٮا ٦َة ذ٠ُُِّؿوا ث٫ِِ خ ِي٨َ  ٧َ٤ٍَّٚ َػْؾ٩َة اَّلٍّ

َ
ٮءِ َوأ الكَّ

ٮنَ  ُٞ ُك ْٛ َؾاٍب ثَهِحٍف ث٧َِة ََك٩ُٮا َح َٕ ِ ٧َُ٤ٮا ث  [.٘ٙٔ]األعراؼ:  ىجسَّ
٧ُِ٤ٮنَ حمس :وقاؿ اهلل  ْْ َكُ٭٥ْ ََك٩ُٮا َح ُٛ جْ

َ
ثُٮا ثِآيَةدَِ٪ة َوخ ِي٨َ ٠َؾٍّ ٮُْم اَّلٍّ َٞ ًٓ ا٣ْ  ىجسَقةَء ٦ََس

  [.ٚٚٔ]األعراؼ:
١َْ٤٬ْ٪َ حمس: وقاؿ اهلل 

َ
ْؽ أ َٞ ٧َُ٤ٮا وََصةَءتُْ٭٥ْ رُُق٤ُُ٭٥ْ َو٣َ َّ ة  ُؿوَن ٨ْ٦ِ َرج٤ُِْس٥ْ ل٧ٍَّ ُٞ ة ا٣ْ

ٮَْم ال٧ُْْضؿ٦ِِْيَ  َٞ َٟ ََنْـِي ا٣ْ ِ  [.ٖٔ]يونس: ىجسثِةْْلَحِّ٪َةِت َو٦َة ََك٩ُٮا ِِلُْؤ٦ُِ٪ٮا ٠ََؾل
ةل٧ِِْيَ حمس :وقاؿ اهلل  ٍّْ َٙ ََكَن ََعَِٝجُح ا٣ ْؿ ٠ًَْ ُْ  [.ٜٖ]يونس: ىجسَٚةجْ
ِ حمس :وقاؿ اهلل  ٧ُِ٤ٮنَ إ ْْ َكُ٭٥ْ َح ُٛ جْ

َ
٥ُِ٤ انلٍّةَس َمحْبًة َو٣َِس٨ٍّ انلٍّةَس خ ْْ َْ َح  َ  ىجسنٍّ اَّللٍّ

  [.ٗٗ]يونس:
وا انلٍَّؽا٦ََح حمس: وقاؿ اهلل  َِسَّ

َ
ْذَذَؽْت ث٫ِِ َوأ َْ رِْض 

َ َْ ٧ََ٤ْخ ٦َة ِِف ا َّ ٍف  ْٛ ِ َج
نٍّ ٣ُِِكّ

َ
َولَْٮ أ
َؾاَب َوَُِٝضَ ثَحَْ٪ُ٭٥ْ  َٕ ُوا ا٣ْ

َ
ة َرأ ٧َُ٤ٮنَ  ل٧ٍَّ ْْ َْ ُح ٍِ و٥ْ٬َُ   [.ٗ٘]يونس: ىجسثِة٣ِْْٞك

َْ٘ؿُٝٮنَ حمس :وقاؿ اهلل  ٧َُ٤ٮا إِجٍُّ٭٥ْ ٦ُ َّ ِي٨َ  جِِْن ِِف اَّلٍّ َِ َْ َُتَة  [.ٖٚ]ىود:  ىجسَو
ْوَجُعٮا ِِف دِيَةر٥ِْ٬ِ َصةز٧ِِْيَ حمس :وقاؿ اهلل 

َ
ًَْعُح َٚأ ٧َُ٤ٮا الىٍّ َّ ِي٨َ  َػَؾ اَّلٍّ

َ
 ىجسَوأ

 [.ٚٙ]ىود:
َػَؾِت حمس :وقاؿ اهلل 

َ
٫ُ ثِؿَْْحٍَح ٦ِ٪ٍّة َوأ َٕ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٦َ ًْجًة َواَّلٍّ َٕ ْمُؿ٩َة ََنًٍَّْ٪ة ُم

َ
ة َصةءَ أ َول٧ٍَّ

ْوجَُعٮا ِِف دِيَةر٥ِْ٬ِ َصةز٧ِِْيَ 
َ
ًَْعُح َٚأ ٧َُ٤ٮا الىٍّ َّ ِي٨َ   [.ٜٗ]ىود:  ىجساَّلٍّ

َّ حمس: وقاؿ اهلل  َؿى َوِِهَ  ُٞ َػَؾ ا٣ْ
َ
َٟ إَِذا أ ِ ْػُؾ َربّ

َ
َٟ أ ِ ِِل٥ٌ َوَكَؾل

َ
ْػَؾهُ أ

َ
ةل٧ٌَِح إِنٍّ أ

 [.ٕٓٔ]ىود: ىجسَمِؽيؽٌ 
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ُس٥ُ انلٍّةُر َو٦َة ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ ُدوِن حمس :وقاؿ اهلل  ٧َُ٤ٮا َذَذ٧َكٍّ َّ ِي٨َ  َْ دَْؿ٠َُ٪ٮا إَِِل اَّلٍّ َو
ونَ  َْ تُ٪ََْصُ ْوِِلَةَء ُث٥ٍّ 

َ
ِ ٨ِْ٦ أ  [.ٖٔٔ]ىود: ىجساَّللٍّ

٧َُ٤ٮحمس :وقاؿ اهلل  َّ ِي٨َ  َٓ اَّلٍّ َج دْؿُِٚٮا ذ٫ًِِ َوََك٩ُٮا ُُمْؿ٦ِِْيَ َواتٍّ
ُ
 [.ٙٔٔ]ىود: ىجسا ٦َة خ

ؿ٥ْ٬ُُ ِِلَْٮٍم حمس :وقاؿ  ةل٧ُِٮَن إِج٧ٍَّة يَُؤّػِ ٍّْ ٢ُ٧َْٕ ا٣ ة َح ًٓ َخ٧ٍّ َ ََغِٚ َْ ََتَْكََبٍّ اَّللٍّ َو
ثَْىةُر 

َ َْ ؿْ  >3تَْنَؼُه ذ٫ًِِ ا ََ َْ يَْؿدَؽَّ إَِِلِْ٭٥ْ  ٪ِِع رُءُوِقِ٭٥ْ  ْٞ َُِِْٕي ٦ُ ْٚهَِؽُتُ٭٥ْ ٬ََٮاٌء ُمْ٭
َ
 =3ُذُ٭٥ْ َوأ

َص٢ٍ َٝؿِيٍت َُنِْت 
َ
ْؿ٩َة إَِِل أ ّػِ

َ
٧َُ٤ٮا َربٍَّ٪ة أ َّ ِي٨َ  ٮُل اَّلٍّ ُٞ ًَ َؾاُب َذ َٕ تًِِ٭٥ُ ا٣ْ

ْ
٩ِْؾرِ انلٍّةَس يَٮَْم يَأ

َ
 َوخ

َْٝك٧ُْذ٥ْ ٨ْ٦ِ َرج٢ُْ ٦َة ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ 
َ
َول٥َْ دَُسٮ٩ُٮا أ

َ
ِٓ الؿَُّق٢َ أ َٟ َو٩َتٍّجِ َٮدَ ْٔ وََق١َ٪ُْذ٥ْ ِِف  <3َزَواٍل َد

٦ْسَةَل 
َ َْ بَْ٪ة ٣َُس٥ُ ا ٤ََْٕ٪ة ثِِ٭٥ْ َوََضَ َٙ َذ َ ٣َُس٥ْ ٠ًَْ َكُ٭٥ْ َودَبَْيٍّ ُٛ جْ

َ
٧َُ٤ٮا خ َّ ِي٨َ  َوَْٝؽ  ?3َمَكةِز٨ِ اَّلٍّ

َجةُل  وَل ٦ِ٪٫ُْ اْْلِ ِ ١ْ٦َؿ٥ْ٬ُُ ِإَوْن ََكَن ١ْ٦َؿ٥ْ٬ُُ ٣ََِتُ ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ َ  @١َ٦َ3ُؿوا ١ْ٦َؿ٥ْ٬َُ َو َٓ ََتَْكََبٍّ اَّللٍّ َٚ
ةٍم  َٞ ِ ـٌ ُذو ا٩ْذ ـِي َٔ  َ ِؽهِ رُُق٫َُ٤ إِنٍّ اَّللٍّ ْٔ َٙ َو ِ  [.ٚٗ-ٕٗ]إبراىيم: ىجس3Aُُم٤ْ

٢ََٕ حمس :وقاؿ  َٟ َذ ِ َٟ ٠ََؾل ِ ْمُؿ َربّ
َ
ِِتَ أ

ْ
ْو يَأ

َ
ن١َُِح أ َٓ تًَُِ٭٥ُ ال٧َْ

ْ
ْن دَأ

َ
ٍّْ أ

ِ ُؿوَن إ ُْ ٢ْ٬َ َح٪ْ
ِي٨َ ٨ْ٦ِ َرج٤ِِْ٭٥ْ َو٦َة  ٧ُِ٤ٮَن اَّلٍّ ْْ َكُ٭٥ْ َح ُٛ جْ

َ
ُ َو٣َِس٨ْ ََك٩ُٮا خ ٧ََ٤ُ٭٥ُ اَّللٍّ َّQ  َوةَبُ٭٥ْ َقحِّبَةُت ٦َة

َ
َٚأ

٤٧ُِٮا وََظةَق ثِ٭٥ِْ ٦َة ََك٩ُٮا ث٫ِِ شَْكَذْ٭ـِاُٮَن  َٔRالنهل: ىجس[ٖٖ-ٖٗ.] 
َْ ٥٬ُْ حمس :وقاؿ  ُٙ َخ٪ُْ٭٥ْ َو ٍّٛ َٓ ُُيَ َؾاَب َٚ َٕ ٧َُ٤ٮا ا٣ْ َّ ِي٨َ  ى اَّلٍّ

َ
ُؿونَ  ِإَوَذا َرأ َْ  ىجسُح٪ْ

 [.٘ٛ]النهل:
ٍل ٦ُجِْيٍ حمس :وقاؿ  َٓ ًَ ةل٧ُِٮَن اِْلَٮَْم ِِف  ٍّْ  [.ٖٛ]مرٙب: ىجس٣َِس٨ِ ا٣
َذجُٮنَ حمس :وقاؿ  ْٕ َْ ٥ْ٬ُ شُْكذَ ِؾَرُتُ٭٥ْ َو ْٕ ٧َُ٤ٮا ٦َ َّ ِي٨َ  ُٓ اَّلٍّ َٛ َْ َح٪ْ ًَْٮ٦َهٍِؾ  : ىجسَذ  [.ٚ٘]الرـو
ُروِِن ٦َةذَا حمس :وقاؿ 

َ
ِ َٚأ ُٜ اَّللٍّ ةل٧ُِٮَن ِِف ٬ََؾا َػ٤ْ ٍّْ ِي٨َ ٨ْ٦ِ ُدو٫ِ٩ِ ث٢َِ ا٣ َٜ اَّلٍّ َػ٤َ

ٍل ٦ُجِْيٍ  َٓ  [.ٔٔ]لقماف: ىجسًَ
ةزُٮا ث٧َِةٍء حمس :وقاؿ  َ٘ ادُِرَ٭ة ِإَوْن شَْكَذًُِ٘سٮا ُح َظةَط ثِِ٭٥ْ ُِسَ

َ
ةل٧َِِْي ٩َةًرا أ ٍّْ ْخذَْؽ٩َة ل٤ِ

َ
إ٩ٍِّة أ

اُب وََقةءَتْ  َ ة ََكل٧ُْْ٭٢ِ شَْنٮِي الْٮُُصٮهَ ثِئَْف الَرٍّ ًٞ َٛ  [.ٜٕ]الكهف: ىجسُمْؿَت
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٤َْ٪ة ل٧َِْ٭١ِِ٤ِ٭٥ْ َمٮًِْٔؽاحمس :وقاؿ  َٕ ٧َُ٤ٮا وََص َّ ة  ١َْ٤٬َْ٪ة٥ْ٬ُ ل٧ٍَّ
َ
َؿى أ ُٞ َٟ ا٣ْ  ىجسَود٤ِْ

 [.ٜ٘]الكهف:
َْٕؽ٬َة َٝٮ٦ًْة آَػؿِي٨َ حمس :وقاؿ  ٩َة بَ

ْ
نَْند

َ
ةل٧ًَِح َوخ َّ ة  ;َوَك٥ْ ََٝى٧ْ٪َة ٨ْ٦ِ َْٝؿيٍَح ََك٩َْخ  ٍّ٧َ٤َٚ

ٮا َظكَّ
َ
ٮَن  أ ٌُ َقَ٪ة إَِذا ٥ْ٬ُ ٦ِ٪َْ٭ة يَْؿ٠ُ

ْ
دْؿِْذُذ٥ْ ذ٫ًِِ َوَمَكة٠ِ٪ُِس٥ْ  >ثَأ

ُ
ٮا إَِِل ٦َة خ ُٕ ٮا َوارِْص ٌُ َْ دَْؿ٠ُ

لُٮَن 
َ
٤ٍُّس٥ْ تُْكد َٕ ةل٧َِِْي  =٣َ َّ ٤َْ٪ة٥ْ٬ُ  <َٝةلُٮا يَة َوي٤ََْ٪ة إ٩ٍِّة ٠ُ٪ٍّة  َٕ َٮا٥ْ٬ُ َظِتٍّ َص ْٔ َٟ َد َذ٧َة َزا٣َْخ د٤ِْ

 [.٘ٔ-ٔٔ]األنبياء: ىجس?َػة٦ِِؽي٨َ  َظِىًًؽا
ُؿوِمَ٭ة َوبِْْئٍ حمس :وقاؿ  ُٔ ةل٧ٌَِح ََِٚهَ َػةوِيٌَح لََعَ  َّ ١َْ٤٬َْ٪ة٬َة َوِِهَ 

َ
ّح٨ِْ ٨ِْ٦ َْٝؿيٍَح أ

َ
١ََٚد

٤ٍَح َوََْٝصٍ َمِنًؽٍ  ٍُّ َٕ  [.٘ٗ]ا٢بج: ىجس٦ُ
ةل٧ٌَِح ثُ حمس :وقاؿ  َّ ْم٤ًَُْخ لََ٭ة َوِِهَ 

َ
ّح٨ِْ ٨ْ٦ِ َْٝؿيٍَح أ

َ
َػْؾُتَ٭ة ِإَوَِلٍّ ال٧َِْىريُ َوَكد

َ
 ىجس٥ٍّ أ

 [. ٛٗ]ا٢بج:
ًٓ حمس :وقاؿ  َٓ الؿٍُّقٮِل َقبًِ َْؾُت ٦َ ٮُل يَة َِلْتَِِن اَتٍّ ُٞ ةل٥ُِ لََعَ يََؽي٫ِْ َح ٍّْ َٕيَّ ا٣  ىجسَويَٮَْم َح

  [.ٕٚ]الفرقاف:
ِِل٧ًةحمس :وقاؿ 

َ
َؾاثًة أ َٔ ةل٧َِِْي  ٍّْ ْخَذْؽ٩َة ل٤ِ

َ
 [.ٖٚ]الفرقاف: ىجسَوأ

٤ِجُٮنَ حمس :وقاؿ  َٞ ٤ٍَت َح٪ْ َٞ يٍّ ٦ُ٪ْ
َ
٧َُ٤ٮا أ َّ ِي٨َ  ٥َُ٤ْٕ اَّلٍّ ًَ  [.ٕٕٚ]الشعراء: ىجسوََق

٧َُ٤ْٕٮنَ حمس :وقاؿ  ْٮٍم َح َٞ ِ يًَح ٣ ٌَ  َٟ ِ ٧َُ٤ٮا إِنٍّ ِِف َذل َّ َٟ ُبًُٮُتُ٭٥ْ َػةوِيًَح ث٧َِة   ىجسَٚذ٤ِْ
 [.ٕ٘]النمل:

َْ حمس :وقاؿ  ٧َُ٤ٮا َذُ٭٥ْ  َّ ٤ًَِْ٭٥ْ ث٧َِة  َٔ ْٮُل  َٞ َٓ ا٣ْ ٮنَ َوَوَر ُٞ ُِ  [.٘ٛ]النمل: ىجس َح٪ْ
َػَؾد٫ُْ حمس: وقاؿ 

َ
٫ًَْ٤ِ َظةِوًجة َو٦ِ٪ُْ٭٥ْ ٨ْ٦َ أ َٔ رَْق٤ْ٪َة 

َ
َػْؾ٩َة ثَِؾ٩ْج٫ِِ ٧َِٚ٪ُْ٭٥ْ ٨ْ٦َ أ

َ
َُْٚكًّ أ

٧َِ٤ُ٭٥ْ وَ  ْْ ُ ِِلَ َْٗؿْر٪َة َو٦َة ََكَن اَّللٍّ َ
رَْض َو٦ِ٪ُْ٭٥ْ ٨ْ٦َ أ

َ َْ َ٪ة ث٫ِِ ا ْٛ ًَْعُح َو٦ِ٪ُْ٭٥ْ ٨ْ٦َ َػَك ٣َِس٨ْ ََك٩ُٮا الىٍّ
٧ُِ٤ٮنَ  ْْ َكُ٭٥ْ َح ُٛ جْ

َ
 [.ٓٗ]العنكبوت: ىجسخ

ْٕجُُؽوَن حمس :وقاؿ  ْزَواَصُ٭٥ْ َو٦َة ََك٩ُٮا َح
َ
٧َُ٤ٮا َوأ َّ ِي٨َ  وا اَّلٍّ ِ  Fاْظَُرُ ٨ِْ٦ ُدوِن اَّللٍّ

اِط اْْلَِع٥ًِ  ٮ٥ْ٬ُ إِجٍُّ٭٥ْ َمْكبُٮلُٮَن  Gَٚة٬ُْؽو٥ْ٬ُ إَِِل ِْصَ ُٛ  [.ٕٗ-ٕٕ]الصافات: ىجسHَوِٝ
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ُٮا ٦َة حمس :وقاؿ  ةل٧َِِْي ُذٝو ٍّْ ًَة٦َحِ َور٢ًَِ ل٤ِ َؾاِب يَٮَْم ا٣ِْٞ َٕ َذ٨ْ٧َ َحذٍِّق ثِٮَْص٭٫ِِ ُقٮَء ا٣ْ
َ
أ

 [.ٕٗ]الزمر: ىجس٠ُ٪ُْذ٥ْ دَْسِكجُٮنَ 
ًُِىًُجُ٭٥ْ حمس :وقاؿ  ءِ َق َْ ٧َُ٤ٮا ٨ْ٦ِ ٬َُؤ َّ ِي٨َ  َوةَبُ٭٥ْ َقحِّبَةُت ٦َة ٠ََكُجٮا َواَّلٍّ

َ
َٚأ

ِْٕضـِي٨َ َقحِّبَةُت ٦َة   [.ٔ٘]الزمر: ىجس٠ََكُجٮا َو٦َة ٥ْ٬ُ ث٧ُِ
ةل٧َِِْي ٨ِْ٦ حمس :وقاؿ  ٍّْ ٧َِْي ٦َة ل٤ِ ِّ ٤ُٮُب ََلَى اْْلََ٪ةِصؿِ ََك ُٞ زَِٚحِ إِذِ ا٣ْ ٌْ ٩ِْؾر٥ْ٬ُْ يَٮَْم ا

َ
َوخ

ةعُ  َُ ٍٓ ُح َْ َمًِٛ  [.ٛٔ]غافر: ىجسَْحًٍِم َو
ِْٕؾَرتُ٭ُ حمس :وقاؿ  ةل٧َِِْي ٦َ ٍّْ ُٓ ا٣ َٛ َْ َح٪ْ ارِ يَٮَْم  ْٕ٪َُح َولَُ٭٥ْ ُقٮُء اَلٍّ  ىجس٥ْ َولَُ٭٥ُ ال٤ٍّ

 [.ٕ٘]غافر:
ِِل٥ٌ حمس :وقاؿ 

َ
َؾاٌب أ َٔ ةل٧َِِْي لَُ٭٥ْ  ٍّْ ة ٠ََكُجٮا  Eِإَونٍّ ا٣ ةل٧َِِْي ُمْنَِِْٛٞي م٧ٍِّ ٍّْ دََؿى ا٣

ٌٓ ثِِ٭٥ْ   [.ٕٕ-ٕٔ]الشورى: ىجسو٬ََُٮ َواِٝ
٧ِ٤ُ حمس :وقاؿ  ْْ ِي٨َ َح ب٢ًُِ لََعَ اَّلٍّ ِ إِج٧ٍَّة الكٍّ ّٜ رْيِ اْْلَ َ٘ ِ رِْض ث

َ َْ ُ٘ٮَن ِِف ا ٮَن انلٍّةَس َويَجْ
ِِل٥ٌ 

َ
َؾاٌب أ َٔ َٟ لَُ٭٥ْ  ِ و٣َه

ُ
 [.ٕٗ]الشورى: ىجسأ

ٮلُٮَن ٢ْ٬َ إَِِل َمَؿّدٍ ٨ِْ٦ َقب٢ًٍِ حمس :وقاؿ  ُٞ َؾاَب َح َٕ ُوا ا٣ْ
َ
ة َرأ ةل٧َِِْي ل٧ٍَّ ٍّْ   ىجسَودََؿى ا٣

 [.ٗٗ]الشورى:
ةِن إِذْ حمس :وقاؿ  َُ ًْ َؿ َٝةَل إِّّنِ ثَؿِيءٌ ٧َ٠ََس٢ِ النٍّ َٛ ة َز ْؿ ٧َ٤ٍَّٚ ُٛ نَْكةِن اْز ِ

ّْ ِ َٝةَل ل
ةل٧ََِْي  َٕ َ رَبٍّ ا٣ْ َػةُف اَّللٍّ

َ
َٟ إِّّنِ أ اءُ   @٦ِ٪ْ ـَ َٟ َص ِ ي٨ِْ ذًَِ٭ة َوَذل جٍُّ٭٧َة ِِف انلٍّةرِ َػةَِلَ

َ
َََٚكَن ََعَِٝجَذُ٭٧َة خ

ةل٧َِِْي  ٍّْ  [.ٚٔ-ٙٔ]ا٢بشر: ىجسAا٣
ِِل٧ًة يُْؽِػ٢ُ ٨٦َْ حمس :وقاؿ 

َ
َؾاثًة أ َٔ ؽٍّ لَُ٭٥ْ  َٔ َ

ةل٧َِِْي أ ٍّْ  ىجسشََنةُء ِِف رَْْحَذ٫ِِ َوا٣
 .(ٔ)واآليات ُب التهذير من الظلم، وبياف عاقبتو، وأنواعو كثّبة [.ٖٔ]اإلنساف:

  

                                                

 (.٘ٙٚ-ٚ٘ٚ/ٕ( انظر: ا٤بعجم ا٤بفهرس ٤بعا٘ب القرآف العظيم )الظلم وأنواعو( )ٔ)
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فيما روى عن اهلل  عن النيب  عن أيب ذر  :وجاء ُب )الصهيح(
 (( :وجعلتو بينكم محرًما،  يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي،أنو قاؿ

يعِب: أنو تعأب حـر الظلم على عباده، وهناىم أف يتظا٤بوا فيما بينهم،  ،(ٔ)((فال تظالموا
 .(ٕ)فهراـ على كل عبد أف يظلم غّبه

الظلم ظلمات يـو قاؿ: )) عن النيب  ،وعن عبد اهلل بن عمر 
 .(ٖ)((القيامة

اتقوا قاؿ: ))  أف رسوؿ اهلل وُب رواية: عن جابر بن عبد اهلل 
الظلم، فإف الظلم ظلمات يـو القيامة، واتقوا الشح، فإف الشح أىلك من كاف 

 .(ٗ)((قبلكم، حملهم على أف سفكوا دماءىم واستحلوا محارمهم
إف اهلل لَُيْمِلي للظالم )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  وعن أيب موسى 

ةل٧ٌَِح َوَكؾَ حمس قاؿ: ٍب قرأ: ،((حتى إذا أخذه لم يُػْفِلْتو َّ َؿى َوِِهَ  ُٞ َػَؾ ا٣
َ
َٟ إِذَا أ ِ ْػُؾ َربّ

َ
َٟ أ ِ ل

ِِل٥ٌ َمِؽيؽٌ 
َ
ْػَؾهُ أ

َ
 .(٘)[ٕٓٔ]ىود: ىجسإِنٍّ أ

من كانت عنده َمْظِلَمة قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  ىريرة  وعن أيب
ألخيو فَػْلَيَتَحلَّْلو منها، فإنو ليس ثم دينار وال درىم، من قبل أف يُػْؤَخَذ ألخيو من 

 .(ٙ)((و، فإف لم يكن لو حسنات ُأِخَذ من سيئات أخيو فطرحت عليوحسنات

                                                

 [.ٕٚٚ٘صهيح مسلم ]( ٔ)
 (.ٖٙ/ٕجامع العلـو وا٢بكم )( ٕ)
 [.ٜٕٚ٘[، مسلم ]ٕٚٗٗصهيح البخاري ]( ٖ)
 [.ٕٛٚ٘صهيح مسلم ]( ٗ)
 [.ٖٕٛ٘[، مسلم ]ٙٛٙٗصهيح البخاري ]( ٘)
 [.ٖٗ٘ٙصهيح البخاري ] (ٙ)
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 ،؟((أتدروف ما المفلسقاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  وعن أيب ىريرة 
إف المفلس من أمتي يأتي يـو قالوا: ا٤بفلس فينا من ال درىم لو وال متاع، فقاؿ: ))

أكل ماؿ ىذا، القيامة بصالة، وصياـ، وزكاة، ويأتي قد شتم ىذا، وقذؼ ىذا، و 
وسفك دـ ىذا، وضرب ىذا، فَػيُػْعَطى ىذا من حسناتو، وىذا من حسناتو، فإف فنيت 
حسناتو قبل أف يقضى ما عليو ُأِخَذ من خطاياىم َفطُرَِحْت عليو، ثم طُِرَح في 

 .(ٔ)((النار
و٤با كثرت ا٤بظآب، وامتؤلت بالقضايا احملاكم، وانتشرت الرشوة، وشاع شراء الذمم، 

القضاء، وأىدرت ا٢بقوؽ، وبغى الناس بعضهم على بعض، أصاب األمة ما أصأّا وفسد 
ِكُس٥ْ حمس :من الببلء والفقر والتخلف. قاؿ اهلل  ُٛ جْ

َ
ًُُْ٘س٥ْ لََعَ خ َ٭ة انلٍّةُس إِج٧ٍَّة َب حَّ

َ
 ىجسيَة خ

ِك٫ِ حمس :وقاؿ  ،[ٖٕ]يونس: ْٛ   [.ٓٔ]الفتح: ىجسَذ٨ْ٧َ ٩ََسَر َٚإِج٧ٍَّة َح٪١ُُْر لََعَ َج
إف الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديو، أوشك أف  ا٢بديث: ))وُب

 .(ٕ)((يعمهم اهلل بعقاب
 .(ٖ)((إذا رأوا المنكروُب رواية: ))
ما من قـو يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدروف على أف يغيروا، ثم ال وُب رواية: ))

 .(ٗ)((يغيروا، إال يوشك أف يعمهم اهلل منو بعقاب

                                                

 [.ٕٔٛ٘صهيح مسلم ]( ٔ)
[، وابن حباف ٘ٙار ][، والبز ٕٛٙٔ[، والَبمذي ]ٖٖٛٗ[، وأبو داود ]ٔ[، وابن ٞبيد ]ٜٕأخرجو أٞبد ]( ٕ)

"إسناده صهيح". رياض :  [. قاؿ اإلماـ النوويٖ[، وا٢بميدي ]ٜٕٛٔٓ[، والبيهقي ]ٖٗٓ]
 (.ٖٖٔ(، األذكار )ص:ٜٚالصا٢بْب )ص:

[، ٕٛٔ[، وأبو يعلى ]ٕٜٓٔٔ[، والنسائي ُب )الكربى( ]٘ٓٓٗ[، وابن ماجو ]ٖ٘، ٙٔ، ٔأخرجو أٞبد ]( ٖ)
 [.ٛ٘[، والضياء ]ٖ٘ٓوابن حباف ]

 [.ٜٕٔٔٓ[، والبيهقي ]ٖٖٛٗأخرجو أبو داود ]( ٗ)
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دخل عليها فزًعا يقوؿ:  أف النيب   ت جهشوعن زينب بن
ال إلو إال اهلل، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليـو من ردـ يأجوج ومأجوج ))

وحلق بإصبعو اإلّٔاـ والٍب تليها، قالت زينب بنت جهش فقلت يا رسوؿ  ،((مثل ىذه
 .(ٔ)((نعم إذا كثر الخبثاهلل: أهنلك وفينا الصا٢بوف؟ قاؿ: ))

 
   سباب الظلم:أ - ٕ

ومن أسباب الظلم: الكرب، والبطر، والفخر، والغرور، والبخل، وا٢برص، وا١بشع، 
 ، والبغي، والغفلة، واالدعاء الكاذب، واتباع ا٥بوى. والكنودوالطمع، 

٢ٍّ حمس :قاؿ اهلل  ًَ َ
َ٘رْيِ ٤ٍِْٔم َذ٨ْ٧َ َحْ٭ِؽي ٨ْ٦َ أ ِ ٬َْٮاَء٥ْ٬ُ ث

َ
٧َُ٤ٮا أ َّ ِي٨َ  َٓ اَّلٍّ َج ُ  ث٢َِ اتٍّ اَّللٍّ

: ىجسَو٦َة لَُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ ٩َةِْصِي٨َ   [.ٜٕ]الرـو
ًح ٦ِ٪ُْ٭٥ْ حمس :قاؿ و  َٛ ِ ةن ََ  ُٙ ِٕ ٌْ ة شَْكَذ ًٕ ًَ ٤٬ََْ٭ة ِم

َ
٢َ أ َٕ رِْض وََص

َ َْ َٓ ِِف ا َٔ ْٮَن  َٔ إِنٍّ ِْٚؿ
ِكِؽي٨َ  ْٛ بَْ٪ةَء٥ْ٬ُ َوشَْكذَْعِّي نَِكةَء٥ْ٬ُ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن ٨َ٦ِ ال٧ُْ

َ
نْ  4يَُؾثُِّط خ

َ
ِي٨َ  َو٩ُؿِيُؽ أ َج٨٧ٍُّ لََعَ اَّلٍّ

٤َُ٭٥ُ الَْٮارِثَِْي  َٕ ًح َوََنْ ن٧ٍِّ
َ
٤َُ٭٥ْ أ َٕ رِْض َوََنْ

َ َْ ٮا ِِف ا ُٛ ِٕ ٌْ رِْض َو٩ُؿَِي  5اْقُذ
َ َْ ٨َ لَُ٭٥ْ ِِف ا َوج٧َُّسِ

ْٮَن و٬ََة٦َةَن وَُصُ٪ٮَد٧َ٬ُة ٦ِ٪ُْ٭٥ْ ٦َة ََك٩ُٮا َُيَْؾُروَن  َٔ  [.ٙ-ٗ]القصو: ىجس6ِْٚؿ
٤ًَِْ٭٥ْ َوآدَحَْ٪ةهُ ٨َ٦ِ ا١ُْ٣٪ُٮزِ ٦َة إِنٍّ إِنٍّ َٝةرُ حمس :وقاؿ  َٔ وَن ََكَن ٨ْ٦ِ َٝٮِْم ُمٮََس َذَجَِغ 

ؿِ  َٛ َْ ُُيِتَّ ا٣ْ  َ َؿْح إِنٍّ اَّللٍّ ْٛ َْ َت ِ إِذْ َٝةَل ََلُ َٝٮ٫ُ٦ُْ  ة ٮٍّ ُٞ وِّل ا٣ْ
ُ
ُْٕىَجحِ أ ةَِت٫َُ ََلَُ٪ٮُء ثِة٣ْ َٛ  ىجسِظْيَ ٦َ

 [.ٙٚ]القصو:
أفَّ أىل العلم ينتفعوف  ا١بهود: وقد بْبَّ اهلل ا١بهل و ومن أسباب الظلم: 

ث٢َْ ٬َُٮ آيَةٌت حمس :باآليات، أما ا١بهل فهو سبُب الكفر وا١بهود والظلم. قاؿ اهلل 
ةل٧ُِٮنَ  ٍّْ ٍّْ ا٣

ِ ودُٮا ا٥َْ٤ِْٕ٣ َو٦َة َُيَْعُؽ ثِآيَةدَِ٪ة إ
ُ
ِي٨َ أ وبْبَّ [. ٜٗ]العنكبوت: ىجسثَحَِّ٪ةٌت ِِف ُوُؽورِ اَّلٍّ

                                                

 [.ٕٓٛٛ[، مسلم ]ٖ٘ٔٚ، ٜ٘ٓٚ، ٜٖٛ٘، ٖٖٙٗالبخاري ]( صهيح ٔ)
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ودُٮا حمس :أفَّ العلم سبب ُب ا٥بداية إٔب ا٢بقّْ، فقاؿ  ا٢بق 
ُ
ِي٨َ أ َويََؿى اَّلٍّ

َٕـِيـِ اْْل٧ًَِؽِ  اِط ا٣ْ ٍّٜ َويَْ٭ِؽي إَِِل ِْصَ َٟ ٬َُٮ اْْلَ ِ َٟ ٨ِْ٦ َربّ ٩ْـَِل إَِِلْ
ُ
ِي خ  [.ٙ]سبأ: ىجسا٥َْ٤ِْٕ٣ اَّلٍّ

"فأصل كل خّب: ىو العلم والعدؿ، وأصل كل شر: ىو  :قاؿ ابن القيم 
 .(ٔ)ا١بهل والظلم"

، فهو مفتاح للقتل،  ؛ فهو مفتاُح كلّْ شرٍّ ومن أسباب الظلم: الغضب ُب غّب ا٢بقّْ
 والنزاع والشقاؽ، والطبلؽ، والظلم ٔبميع أنواعو. 

 . -كما تقدـ-ومن أسباب الظلم: الكذب وقوؿ الزور 
 
 أنواع الظلم: - ٖ

 ء الظلم ثبلثة. قاؿ بعض ا٢بكما : أما أنواع الظلم فقد قاؿ الراغب
 : بْب اإلنساف وبْب اهلل، وأعظمو: الكفر والشرؾ والنفاؽ.أحدىا

 : ظلم بينو وبْب الناس. والثاني 
 .(ٕ): ظلم بينو وبْب نفسو. وىذه الثبلثة ُب ا٢بقيقة للنفسوالثالث

"ىو نوعاف: أحدٮبا: ظلم النفس، وأعظمو: الشرؾ، كما  : وقاؿ ابن رجب
ْ حمس :قاؿ  ٥ًٌ إِنٍّ الَّرِ ِْ َٔ  ٥ٌْ٤ ُْ فإف ا٤بشرؾ جعل ا٤بخلوؽ ُب منزلة  [؛ٖٔ]لقماف: ىجسَك ٣َ

ا٣بالق، فعبده وتأ٥بو، فهو وضع األشياء ُب غّب موضعها، وأكثر ما ذكر ُب القرآف من 
ةل٧ُِٮنَ حمس :وعيد الظا٤بْب إ٭با أريد بو ا٤بشركوف، كما قاؿ  ٍّْ  ىجسَوا٣ََْكُِٚؿوَن ٥ُ٬ُ ا٣

عاصي على اختبلؼ أجناسها من كبائر وصغائر. والثا٘ب: ظلم ٍب يليو: ا٤ب [،ٕٗ٘]البقرة:
ُب خطبتو ُب حجة  العبد لغّبه، وىو ا٤بذكور ُب ىذا ا٢بديث، وقد قاؿ النيب 

                                                

 (.ٖٚٔ/ ٕإغاثة اللهفاف )( ٔ)
 -ٓٗ٘/ٖ(، بصائر ذوي التمييز )ٖٛ٘ -ٖٚ٘انظر ذلك مفصبًل ُب )ا٤بفردات(، مادة: )ظلم( )ص:( ٕ)

٘ٗٗ.) 
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))فإف دماءكم وأموالكم وأعراضكم، عليكم حراـ، كحرمة يومكم ىذا، في الوداع: 
 .(ٔ)"شهركم ىذا، في بلدكم ىذا((

يا جرير! أتدري ما ظلمة النَّار؟  : عبد اهلل١برير بن  قاؿ سلماف الفارسي
 .(ٕ)قاؿ: قلت: ال. قاؿ: فإنو ظلم الناس بعُضهم بعًضا ُب األرض

))َيْخُلُص  :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  وعن أيب سعيد ا٣بدري 
المؤمنوف من النار، فَػُيْحَبُسوَف على قنطرة بين الجنة والنار، فَػيُػَقصُّ لبعضهم من 

ينهم في الدنيا، حتى إذا ُىذّْبُوا َونُػقُّوا ُأِذَف لهم في دخوؿ الجنة، بعض مظالم كانت ب
فو الذي نفس محمد بيده، ألحدىم أىدى بمنزلو في الجنة منو بمنزلو كاف في 

 .(ٖ)الدنيا((
الظلم ثالثة: )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  وقد ُرِوَي عن أنس 

ما الظلم الذي ال يغفر فالشرؾ ال فظلم ال يتركو اهلل، وظلم يغفر، وظلم ال يغفر، فأ
يغفره اهلل، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينو وبين ربو، وأما الظلم الذي ال 

 : قاؿ العبلمة ا٤بناوي .(ٗ)((يترؾ فظلم العباد فيقتص اهلل بعضهم من بعض
  .م ال يَبكووظل ،وظلم يغفره ، فظلم ال يغفره اهلل ؛ثبلثة من األنواع واألقساـ الظلم"

                                                

، ٛٚٓٚ، ٓ٘٘٘، ٙٓٗٗ، ٢ٔٓ٘بديث ُب )صهيح البخاري( ](. واٖٙ/ٕ( جامع العلـو وا٢بكم )ٔ)
 [.ٜٚٙٔ[، و)مسلم( ]ٚٗٗٚ

(،  آّالسة ٕٙٛ/ٕ(، تاريخ اإلسبلـ )ٖٛٗ/ٕٔ(، تاريخ دمشق )ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٖانظر: سّب أعبلـ النببلء )( ٕ)
 (.ٖٔٗ/ٖ(، إحياء علـو الدين )ٕ٘ٓ/ٖوجواىر العلم )

 [.ٖ٘٘ٙ، ٕٓٗٗصهيح البخاري ]( ٖ)
(: "رواه البزار عن شيخو: ٖٛٗ/ٓٔ)  [، قاؿ ا٥بيثميٖٜٗٙ[، والبزار ]ٖٕٕٕلطيالسي ]أخرجو ا( ٗ)

أٞبد بن مالك القشّبي وٓب أعرفو، وبقية رجالو قد وثقوا على ضعفهم". وأخرجو أيًضا: أبو نعيم ُب )ا٢بلية( 
(ٙ/ٖٜٓ.) 



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

451 

 

إِنٍّ حمس :فالشرؾ، قاؿ اهلل  وىو الظلم الذي ال يغفره اهلل  األوؿ:فأما 
 ٌ٥ً ِْ َٔ  ٥ٌْ٤ ُْ َْك ٣َ  [.ٖٔ]لقماف: ىجسالَّرِ

وىو الظلم الذي يغفره اهلل فظلم العباد أنفسهم فيما بينهم وبْب رّٔم.  وأما الثاني: 
٧َُ٤ٮا حمس َّ ْو 

َ
٤ُٮا َٚةِظَنًح أ َٕ ِي٨َ إِذَا َذ َكُ٭٥ْ َواَّلٍّ ُٛ جْ

َ
قالوا: نكرة ُب سياؽ الشرط  [،ٖ٘ٔ]آؿ عمراف: ىجسخ
ِك٫ِ حمس فعم كل ما فيو ظلم النفس. وقاؿ: ْٛ ةل٥ٌِ نِلَ َّ فهذا ال يدخل فيو الشرؾ ، ىجس٧َِٚ٪ُْ٭٥ْ 

٤ْمٍ حمس٤با نزلت:  : األكرب: قاؿ ابن مسعود ُْ ِ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َول٥َْ ي٤َْبُِكٮا إِي٧َةجَُ٭٥ْ ث  ىجساَّلٍّ
ك على الصهب، وقالوا: يا رسوؿ اهلل أينا ٓب يظلم نفسو؟! قاؿ: إ٭با شق ذل[ ٕٛ]األنعاـ:

٥ًٌ حمسىو الشرؾ، أٓب تسمعوا قوؿ العبد الصاّب:  ِْ َٔ  ٥ٌْ٤ ُْ َْك ٣َ  .(ٔ)"ىجسإِنٍّ الَّرِ
: وىو الظلم الذي ال يَبكو اهلل فظلم العباد بعضهم بعًضا حٌب يدير وأما الثالث

عن بعض ا٤بفسرين أف الظلم   لبعضهم من بعض علم من ىذا ما نقلو الذىيب
ةل٧ُِٮنَ حمس ا٤بطلق ىو الكفر ا٤بطلق. ٍّْ ٦َة حمس فبل شفيع ٥بم غًدا. [،ٕٗ٘]البقرة: ىجسَوا٣ََْكُِٚؿوَن ٥ُ٬ُ ا٣

ةعُ  َُ ٍٓ ُح َْ َمًِٛ ةل٧َِِْي ٨ْ٦ِ َْحًٍِم َو ٍّْ والظلم ا٤بقيد قد ٱبتو بظلم العبد  .[ٛٔ]غافر: ىجسل٤ِ
تنصب لو  (ٕ)الثا٘ب مغفور إف شاء اهلل. والثا٘ب نفسو، وظلم بعضهم بعًضا، فاألوؿ من

موازين العدؿ، فمن سلم من أصناؼ الظلم فلو األمن التاـ ومن ٓب يسلم من ظلمو لنفسو 
 .(ٖ)فلو األمن وال بد أف يدخل ا١بنة"

اهلل قاؿ  ،ومن الناس من يظلم نفسو با١بهل وا٤بعاصي، وتعدي حدود اهلل 
: حمس ِ َٟ ُظُؽوُد اَّللٍّ ةل٧ُِٮنَ د٤ِْ ٍّْ َٟ ٥ُ٬ُ ا٣ ِ و٣َه

ُ
ِ َٚأ ؽٍّ ُظُؽوَد اَّللٍّ َٕ َذُؽو٬َة َو٨ْ٦َ َحذَ ْٕ َٓ َت  ىجسَٚ

  [.ٜٕٕ]البقرة:

                                                

[، ٖٜٚٙ، ٜٛٔٙ، ٙٚٚٗ، ٜٕٖٗ، ٕٖٛٗ، ٖٖٓٙ، ٕٖا٢بديث ُب الصهيهْب، صهيح البخاري ]( ٔ)
 [.ٕٗٔمسلم ]

 ( والثا٘ب الذي ىو ظلم العبد لغّبه من التصنيف الثالث الذي ذكره أواًل.ٕ)
 (.ٜٕ٘/ٗفيض القدير )( ٖ)
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ومن الظلم: صهبة أىل الشرّْ والفساد، وموافقة حاؿ أىل الباطل الذين ٱبوضوف ُب 
وآّالس الٍب ٱبوض الناس فيها بالباطل،  آيات اهلل تعأب، والَبدد على أماكن الشبهات

وال يأمن فيها على نفسو، و٦بالسة من كاف مبتدًعا، داعًيا إٔب بدعتو، مظهرًا ٥با، فبل 
ٯبالس وقت بدعتو ودعوتو، وال يسمع منو إال إذا كاف ُب حاؿ الذّْكرى وا٤بناقشة وا٤بناورة 

؛ ألف ٦بالستو  : ٗبثابة التشريع لو  كما قاؿ اهلل  -وا٢بالة ىذه–والبهث عن ا٢بقّْ

ُؽوا َوَْٝؽ ٩َ حمس ُٕ ْٞ َٓ َت  ثَِ٭ة َٚ
ُ
أ ـَ ُؿ ثَِ٭ة َوشُْكَذْ٭ َٛ ِ يُْس ُْٕذ٥ْ آيَةِت اَّللٍّ ْن إَِذا َق٧ِ

َ
٤ًَُْس٥ْ ِِف ا١ِْ٣َذةِب أ َٔ َل  ٍـّ

ُٓ ال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي َوا٣ََْكِٚؿِي َ َصة٦ِ ٮا ِِف َظِؽيٍر َدرْيِهِ إ٩ٍُِّس٥ْ إِذًا ٦ِس٤ُُْ٭٥ْ إِنٍّ اَّللٍّ ًُ ُ٭٥ْ َظِتٍّ َُيُٮ َٕ ٨َ ِِف ٦َ
ًٕةصَ  ٥َ ََجًِ ؿِْض حمس: وقاؿ  ،[ٓٗٔ]النساء: ىجسَ٭٪ٍّ ْٔ َ

ٮَن ِِف آيَةدَِ٪ة َٚأ ًُ ِي٨َ َُيُٮ يَْخ اَّلٍّ
َ
ِإَوَذا َرخ

 َٞ َٓ ا٣ْ َْٕؽ اَّّل٠َِْؿى ٦َ ْؽ َب ُٕ ْٞ َٓ َت ةُن َٚ َُ ًْ َٟ النٍّ ة يُجِْكحَ٪ٍّ ٮا ِِف َظِؽيٍر َدرْيِهِ ِإَو٦ٍّ ًُ ٮِْم َخ٪ُْ٭٥ْ َظِتٍّ َُيُٮ
ةل٧ِِْيَ  ٍّْ  [. ٛٙاـ:]األنع ىجسا٣

َْٕؽ اَّّل٠َِْؿىحمس :فقولو  أي: بعد أف تذكر النهي. "فتعم اآلية كل ظآب، فبل ، ىجسَب
٘بوز ألحد ٦بالستهم مع ترؾ النكّب عليهم، وال يكفي أف ينكر وٯبلس؛ ألنو يكوف ببقائو 

 .(ٔ)معهم قد أظهر ما يدؿ على الرضا بفعلهم، ونقض بالفعل إنكاره عليهم بالقوؿ"
يظلم أوالده وأىلو فبل يأمرىم ٗبعروؼ، وال ينهاىم عن منكر، وال ومن الناس من 

 ٰبملهم على ما فيو صبلح حا٥بم من العلم والعمل والعوف واإلرشاد. 
ومنهم من يظلم زوجتو بضرّٔا بغّب حق، أو التقصّب ُب حقها، من صداقها ونفقتها 

 تقصّبىا ُب حقهم.، أو تظلمو ىي بتقصّبىا ُب حقو، أو تظلم أوالدىا ب(ٕ)وكسوهتا
فمن الظلم: ظلم الزوجة للزوج، والزوج للزوجة، أو ظلم إحدى الزوجات أو األوالد 
بالتميز بينهم ُب العطايا وا٤بنح، أمَّا ٧ببة إحدى الزوجات، أو أحد األوالد أكثر من غّبه، 

ها أكثر فقد ذىب الفقهاء إٔب أفَّ اإلنساف ال يؤاخذ إذا ماؿ قلُبو إٔب إحدى زوجاتو، وأحب
                                                

 (.ٖٕٔتفسّب ابن باديس )ص: (ٔ)
 .-وسيأٌب–))َٕبُّ الَواِجد ٰبُِلُّ عقوبتو وعرضو((  :( وىو داخل ُب قولو ٕ)
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من غّبىا، وكذا إذا أحبَّ أحد أوالده أكثر من اآلخرين؛ ألفَّ احملبة من األمور القلبيَّة الٍب 
قالت:   ليس لئلنساف فيها خيار، وال قدرة لو على التهكم فيها؛ ٢بديث عائشة 

اللهم ىذه قسمتي فيما يقسم لنسائو فيعدؿ ويقوؿ: )) كاف رسوؿ اهلل 
ُب تفسّب قولو: -  . قاؿ الَبمذي(ٔ)((تملك وال أملكأملك، فال تلمني فيما 

 يعِب بو: ا٢بب وا٤بودة. -((فيما تملك وال أملك))
"وا٢بديث يدؿ على أف احملبة وميل القلب أمر غّب مقدور : قاؿ الصنعا٘ب 

 .(ٕ)ال ٲبلكو العبد" للعبد، بل ىو من اهلل 
ا، أو بغّبىا من األمور الٍب وإ٭با ٰبـر عليو أف يفضل احملبوب على غّبه بالعطاي

ِؽلُٮا َبْْيَ ا٣جَِّكةءِ َولَْٮ حمس :ٲبلكها اإلنساف بغّب مسوغ؛ لقولو  ْٕ ْن َت
َ
ٮا أ ُٕ ً ُِ َو٨َْ٣ تَْكَذ

حِ  َٞ ٍّ٤ َٕ َٓ د٤ً٧َُِٮا ُُكٍّ ال٢ًِْ٧َْ َذَذَؾُرو٬َة ََكل٧ُْ  :ولقوؿ النيب  ،[ٜٕٔ]النساء: ىجسَظَؿْوذ٥ُْ َٚ
 . (ٖ)((حداىما جاء يـو القيامة أحد شقيو مائلمن كاف لو امرأتاف يميل إل))

  

                                                

 عائشة :[، وقاؿ: حديثٓٗٔٔ[، والَبمذي ]ٕٔٔٔ٘ٞبد ][، وأٖٓٚٔ( أخرجو إسهاؽ بن راىويو ]ٔ)
  ىكذا رواه غّب واحد، عن ٞباد بن سلمة، عن أيوب، عن أيب قبلبة، عن عبد اهلل بن يزيد، عن

كاف يقسم، ورواه ٞباد بن زيد، وغّب واحد، عن أيوب، عن أيب قبلبة   عائشة أف النيب 
  ٞباد بن سلمة. :ثكاف يقسم، وىذا أصح من حدي  مرسبل، أف النيب 

 (.ٖٕٛ/ٕ( سبل السبلـ، ٧بمد بن إ٠باعيل الصنعا٘ب )ٕ)
[، وابن ماجو ٕٕٕ٘[، والدارمي ]ٖٜٙٚ[، وأٞبد ]ٓٓٔ[، وإسهاؽ بن راىويو ]ٕٙٚ٘( أخرجو الطيالسي ]ٖ)

[، وا٢باكم ٕٚٓٗ[، وابن حباف ]ٕٜٖٗ[، والنسائي ]ٜٔ٘٘[، والبزار ]ٖٖٕٔ[، وأبو داود ]ٜٜٙٔ]
ؿ: "حديث صهيح على شرط الشيخْب"، ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا: البيهقي  ُب [، وقاٜٕ٘ٚ]

(: "أخرجو أصهاب السنن وابن حباف من ٚٛٗ)ص:  [. قاؿ العراقيٖٓٗٛ)شعب اإلٲباف( ]
 )فماؿ مع إحداٮبا(، وقاؿ الَبمذي : قاؿ أبو داود وابن حباف : حديث أيب ىريرة
: .")فلم يعدؿ بينهما( 
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قاؿ العلماء: ا٤براد ا٤بيل ُب القسم واإلنفاؽ ال ُب احملبة؛ ٤با عرفت من أهنا ٩با ال 
: (ٔ) و٫بوىا لبشّبُب التسوية بْب األوالد بالعطايا  ٲبلكو العبد. ولقولو 

 .(ٕ)(("فارجعو((، قاؿ: ال، قاؿ: ))أكل ولدؾ نحلت مثلو))
 . (ٖ)((فارددهُب رواية قاؿ: ))و 

(( قاؿ: ال، أفعلت ىذا بولدؾ كلهم؟)) :وُب رواية فقاؿ لو رسوؿ اهلل 
 . (ٗ)((، قاؿ: فرجع أيب فرد تلك الصدقةاتقوا اهلل واعدلوا في أوالدكمقاؿ: ))

 . (٘)((فال تشهدني إًذا، فإني ال أشهد على جوروُب رواية: قاؿ: ))
 . (ٙ)((على جورال تشهدني وُب رواية: ))

 . (ٚ)((فأشهد على ىذا غيريوُب رواية قاؿ: ))
 . (ٛ)((فإني ال أشهدوُب رواية قاؿ: ))

  

                                                

: -بضم فسكوف-"النُّْهل: :  [. قاؿ العبلمة السنديٖٕٙٔ[، مسلم ]ٕٙٛ٘ح البخاري ]صهي( ٔ)
وجوز الضم ٗبعُب:  -بكسر فسكوف-مصدر ٫بلتو، أي: أعطيتو. ويطلق على الػُمػػْعِطي أيًضا. والنهلة 

٫َبََلو  : "النُّْهل: العطية وا٥ببة ابتداء من غّب عوض وال استهقاؽ. يقاؿ: العطية. قاؿ ابن األثّب
(، ٕٛ٘/ٙ: العطية". حاشية السندي على سنن النسائي )-بالكسر–. والنّْْهَلة -بالضم–يَػْنَهُلو ٫ُبْبًل 

يدؿ على جواز الرجوع ُب ا٥ببة  ()فارجعو()(. وقولو: ٜٕ/٘النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر، مادة: )٫َبََل( )
 يتم األمر بالقبض من جهتو، و٫بو ذلك.للولد. ولعل من ال يقوؿ بو ٰبمل على أنو رجع قبل أف 

 (. ٜٛٔ/ ٖٙ( ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )ٕ)
 [.ٖٕٙٔ( ]ٓٔصهيح مسلم ) ( ٖ)
 [.ٖٕٙٔ( ]ٖٔصهيح مسلم ) (ٗ)
 [.ٖٕٙٔ( ]ٗٔصهيح مسلم ) (٘)
 [.ٖٕٙٔ( ]ٙٔ[ مسلم )ٕٓ٘ٙصهيح البخاري ] (ٙ)
 [.ٖٕٙٔ( ]ٚٔصهيح مسلم )(  ٚ)
 [.ٖٕٙٔ( ]ٛٔصهيح مسلم )( ٛ)
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 . (ٔ)((حق فليس يصلح ىذا، وإني ال أشهد إال علىوُب رواية قاؿ: ))
(( فمعناه: وىبت. وُب ىذا ا٢بديث نحلتأما قولو: )):  قاؿ اإلماـ النووي

ه ُب ا٥ببة، ويهب لكل واحد منهم مثل اآلخر، وال يفضل، أنو ينبغي أف يسوي بْب أوالد
ويسوي بْب الذكر واألنثى. وقاؿ بعض أصهابنا: يكوف للذكر مثل حظ األنثيْب، 
والصهيح ا٤بشهور أنو يسوي بينهما؛ لظاىر ا٢بديث، فلو فضل بعضهم، أو وىب 

 وليس ،أنو مكروه  لبعضهم دوف بعض، فمذىب الشافعي ومالك وأيب حنيفة
 ٕبراـ، وا٥ببة صهيهة. وقاؿ طاووس وعروة و٦باىد والثوري وأٞبد وإسهاؽ وداود

: (( :وبغّبىا من ألفاظ ال أشهد على جورىو حراـ، واحتجوا برواية ))
 .(ٕ)ا٢بديث"
اعدلوا بين أوالدكم في النَّْحل كما تحبوف أف يعدلوا بينكم في وُب رواية: )) 

 . (ٖ)((اْلِبرّْ والعطف
"فإف انتظاـ ا٤بعاش وا٤بعاد إ٭با يدور مع العدؿ،  : مة ا٤بناويقاؿ العبل

والتفاضل بينهم ٯبرُّ إٔب الشهناء والتباغض، و٧ببة بعضهم لو وبغض بعضهم إياه، وينشأ 
  .(ٗ)عن ذلك العقوؽ ومنع ا٢بقوؽ"

 ومن الناس من يظلم أقاربو بقطع الصلة، أو اإلساءة إليهم بقوؿ أو فعل. 

                                                

  (.٘ٙ/ٔٔعلى صهيح مسلم )شرح اإلماـ النووي  [،ٖٕٙٔ( ]ٜٔصهيح مسلم )(  ٔ)
(، وانظر: ا٤بعتصر من ا٤بختصر من مشكل اآلثار ٚٙ -٘ٙ/ٔٔاإلماـ النووي على صهيح مسلم )( شرح ٕ)

(، الشرح ا٤بمتع على ٖٓٚ/ٖٔ(، البياف والتهصيل والشرح والتوجيو والتعليل ٤بسائل ا٤بستخرجة )ٗٙ/ٕ)
 (.ٛٗ/ٔٔد ا٤بستقنع )زا

[، والبيهقي ُب )الكربى( ٖٕٚ[، وٛباـ ]ٓٚ[، كما أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٗٓٔ٘أخرجو ابن حباف ] (ٖ)
 (: "إسناده حسن".ٚ٘٘/ُٔب )فيض القدير( ) [. قاؿ العبلمة ا٤بناوي ٖٕٓٓٔ]

 (.ٚ٘٘/ ٔفيض القدير )( ٗ)
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وال يقتصر ُب صلتو  ،على وجو ا٤بكافأة، وإ٭با ابتغاء وجو اهلل ال تكوف الصلة 
ليس الواصل بالمكافئ، ولكن )): على من يبادلونو الصلة، فقد قاؿ النيب 
. أي: إف الذي يصل غّبه مكافأًة لو على (ٔ)((الواصل الذي إذا قطعت رحمو وصلها

ة؛ ألف صلتو نوع معاوضة ما قدـ من صلة، ومقابلًة لو ٗبثل ما فعل ليس بواصل حقيق
 ومبادلة.

"ال يلـز من نفي الوصل ثبوت القطع فهم ثبلث  :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر    
درجات؛ )مواصل ومكافئ وقاطع(؛ فالواصل: من يتفضل وال يتفضل عليو، وا٤بكافئ: 
الذي ال يزيد ُب اإلعطاء على ما يأخذ، والقاطع: الذي يتفضل عليو وال يتفضل. وكما 

كافأة بالصلة من ا١بانبْب كذلك تقع با٤بقاطعة من ا١بانبْب، فمن بدأ حينئذ فهو تقع ا٤ب
 . (ٕ)"-واهلل أعلم- فإف جوزي ٠بي من جازاه: مكافًئا الواصل،

أف رجبًل قاؿ: يا رسوؿ اهلل إف ٕب قرابة أصلهم ويقطعو٘ب،  وعن أيب ىريرة 
لئن كنت كما قلت، اؿ: ))وأحسن إليهم ويسيئوف إٕب، وأحلم عنهم وٯبهلوف علي، فق

. (ٖ)((فكأنما ُتِسفُُّهُم اْلَملَّ، وال يزاؿ معك من اهلل ظهير عليهم ما دمت على ذلك
ففي ا٢بديث: ا٢بث على صلة ذي الرحم الذي ىذه صفتو، ومقابلة اإلساءة باإلحساف، 

ِ حمس :فعسى أف ينقلب حالو. قاؿ اهلل  ْظَك٨ُ َٚإَِذا اَّلٍّ
َ
ْٓ ثِة٣ٍِِّت ِِهَ أ َٟ َوبَحَْ٪٫ُ اْدَذ ي ثَحَْ٪

٫ٍُّ٩ َوِّلٌّ َْح٥ًٌِ 
َ
َؽاَوةٌ ٠َد  [.ٖٗ]فصلت: ىجسَٔ

                                                

 [. ٜٜٔ٘( صهيح البخاري ]ٔ)
 (.ٕٗٗ/ٓٔفتح الباري )( ٕ)
     :()ا٤بل(). و-بضم التاء وكسر السْب ا٤بهملة وتشػػػػديد الفػػػػاء-: (تسفهم()و)[. ٕٛ٘٘( صهيح مسلم ]ٖ)

ىو الرماد ا٢بار، أي: كأ٭با تطعمهم الرماد ا٢بار، وىو تشبيو ٤با يلهقهم من  -بفتح ا٤بيم وتشديد البلـ-
ء على ىذا احملسن إليهم، بل يناؿ أجر الصلة والتهمل اإلٍب ٗبا يلهق آكل الرماد ا٢بار من األٓب، وال شي

 لؤلذى، وبا٤بقابل ينا٥بم إٍب عظيم بتقصّبىم ُب حقو، وإدخا٥بم األذى عليو.
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ال يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو أنو: )) ومن أخبلؽ النيب 
، أي: ُب الظاىر عن صاحب ((ويصفح)) ،، أي: ُب الباطن((يعفو))فهو  ،(ٔ)((ويصفح
 . (ٕ)السيئة

صرهتم، وعدـ نصههم أو أمرىم ومن الناس من يظلم إخوانو بَبؾ نصرهتم ن
 با٤بعروؼ وهنيهم عن ا٤بنكر.

ومن العلماء من يظلم الناس بكتمانو مع حاجتهم إٔب البياف، أو ٗبداىنتو وتلبيسو، 
فمن أعظم الظلم وأشنعو: ظلم العلماء لؤلمة الذين ينافقوف ويداىنوف، ويكتموف من أجل 

 عرض من الدنيا.  
إال بسبب ركوف بعض من ا٤بنتسبْب لطلب العلم إٔب وما التبس ا٢بقُّ على كثّبين 

من ذلك أٲبا ٙبذير فقاؿ  الظا٤بْب ومداىنتهم، وتأثر العامَّة ّٔم؛ فلذلك حذَّر ا٢بقُّ 
: ْوِِلَةَء ث٥ٍُّ حمس

َ
ِ ٨ْ٦ِ أ ُس٥ُ انلٍّةُر َو٦َة ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ ُدوِن اَّللٍّ ٧َُ٤ٮا َذَذ٧َكٍّ َّ ِي٨َ  َْ دَْؿ٠َُ٪ٮا إَِِل اَّلٍّ َو

ونَ َْ   [.ٖٔٔ]ىود: ىجس ُت٪ََْصُ
فهذه اآلية الكرٲبة أصل عظيم ُب النَّهي عن الوقوؼ مع الظآب وتأييده، وقد ذىب 

ينهى ا٤بؤمنْب عن ٦برَّد ا٤بيل إٔب الظا٤بْب،  أكثر ا٤بفسّْرين ُب تفسّبىا إٔب أفَّ اهلل 
ؤب النهي عمَّا وىو معُب قليب خفي، لو مظاىره وآثاره، ومعلـو أفَّ ذلك يقتضي من باب أ

 فوؽ ذلك من ا٤بواالة للظآب وتأييده ُب أعمالو، ونصرتو وإعانتو.
أنو قاؿ: ال ٛبلؤوا أعينكم من أعواف الظلمة  وقد جاء عن سعيد بن ا٤بسيب 

 .(ٖ)إال بإنكار من قلوبكم، لكيبل ٙببط أعمالكم

                                                

 [.ٖٛٛٗبخاري ]صهيح ال ( ٔ)
 (.ٕٕٙ-ٕٕٔ( انظر: احملبة صورىا وأحكامها، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف )ص:ٕ)
(، وفيات ٕٕٓ/ٕ(، الزواجر عن اقَباؼ الكبائر )ٖٙٗ/ٔصفة الصفوة ) (،ٕٖٕ/ٗ( سّب أعبلـ النببلء )ٖ)

 (.ٖٛٚ/ٕاألعياف )
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ف فقاؿ: إ٘ب رجل أخيط ثياب السلطا وجاء رجل خياط إٔب سفياف الثوري 
ىل أنا من أعواف الظلمة؟ فقاؿ سفياف: بل أنت من الظلمة أنفسهم، ولكن أعواف 

 .(ٔ)الظلمة من يبيع منك اإلبرة وا٣بيوط
٤با حبسوا أٞبد بن حنبل ُب السجن جاءه  : وقاؿ أبو بكر اْلَمْرَوِذيُّ 

السجاف، فقاؿ: يا أبا عبد اهلل ا٢بديث الذي روي ُب الظلمة وأعواهنم صهيح؟ قاؿ: 
نعم، قاؿ السجاف: فأنا من أعواف الظلمة؟ قاؿ لو: أعواف الظلمة من يأخذ شعرؾ، 

 .(ٕ)ويغسل ثوبك، ويصلح طعامك، ويبيع ويشَبي منك، فأما أنت فمن الظلمة أنفسهم
 :وا١بور ُب ا٢بكم، قاؿ اهلل  ،ومن الظلم: ا٢بكم بغّب ما أنزؿ اهلل 

ُ حمس َل اَّللٍّ ـَ ْ٩
َ
ةل٧ُِٮنَ َو٨ْ٦َ ل٥َْ َُيُْس٥ْ ث٧َِة خ ٍّْ َٟ ٥ُ٬ُ ا٣ ِ و٣َه

ُ
 [.٘ٗ]ا٤بائدة: ىجس َٚأ

وا١َبْور ىو الظلم وا٤بيل، وىو نقيض العدؿ.  يقاؿ:  جار عليو ٯبور جورًا ُب 
 ا٢بكم: أي: ظََلَم وماؿ عن ا٢بق. وجاَر ا٤بسافر عن الطريق: ماؿ عنها وا٫برؼ.

فقد جار. قاؿ  فا١بور ضد القصد، أو ا٤بيل عنو، أو تركو ُب السّب، وكل ما ماؿ
"ا١بور: ا٤بيل عن القصد. يقاؿ: جاَر عن الطريق، وجاَر عليو ُب  : ا١بوىري
 .(ٗ). نعوذ باهلل من ا١بور، ومن ا٢بور بعد الكور(ٖ)ا٢بكم"

                                                

 (.ٕٕٓ/ٕالزواجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ٔ)
 (.ٖ٘ٗ(، صيد ا٣باطر )ص:ٜ٘ٓٔ( انظر: سّب السلف، إل٠باعيل بن ٧بمد األصبها٘ب )ص: ٕ)
 (.ٚٔٙ/ ٕ( الصهاح، مادة: )جور( )ٖ)
زيادة. وُب الدعاء: ))نعوذ باهلل من ا٢بور بعد الكور(( ]وسيأٌب[ إذ ينبغي للسالك، أي: من النقصاف بعد ال (ٗ)

وا٤بريد أف يكوف طالًبا للمزيد، ولذا قيل: من ٓب يكن ُب زيادة فهو ُب نقصاف، ومن استوى يوماه فهو 
ادة ا٤برء ُب دنياه مغبوف، وا٤براد زيادة العلم والعمل ال ا٤باؿ وا١باه واألىل، كما قاؿ، ونعم من قاؿ: )زي

 (.ٖٜٓ/ٖنقصاف***ورٕبو غّب ٧بض ا٣بّب خسراف(. مرقاة ا٤بفاتيح )
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وال شك أف ا١بور سبب ُب شيوع الفساد، ومتابعة الضبلؿ بالنسبة لكثّبين من 
مل أوزارًا مضاعفة، فهو ٰبمل إٍب ضعاؼ النفوس؛ ولذلك فإف ا١بائر ُب ا٢بكم إ٭با ٰب

 ا١بور، وإٍب الضبلؿ، وإٍب اإلضبلؿ.
إٔب العا٤بْب؛ لئبل يكوف للناس على اهلل حجة  رسلو  أرسل اهلل وقد 
النَّاس من ظلمات ا١بهل وا١بور والنزاع وا٣ببلؼ إٔب نور  وليخرجوا،  بعد الرسل

فاء وعداًل؛ ليقـو الناس بالقسط، ا٥بداية والعدؿ، فأنزؿ الكتب ىدى ورٞبة ونورًا وش
رَْق٤َْ٪ة رُُق٤ََ٪ة حمس :فيسّبوا على صراط اهلل ا٤بستقيم، وشرعو القوٙب. قاؿ اهلل 

َ
ْؽ أ َٞ َ٣

نْلَة اْْلَِؽيَؽ ذ٫ًِِ  ـَ ْ٩
َ
ٍِ َوخ ٮَم انلٍّةُس ثِة٣ِْْٞك ُٞ ُ٭٥ُ ا١ْ٣َِذةَب َوال٧َِّْياَن ِِلَ َٕ نْلَة ٦َ ـَ ْ٩

َ
ٌس  ثِةْْلَحِّ٪َةِت َوخ

ْ
ثَأ

ًَْ٘تِ َمؽِ  هُ َورُُق٫َُ٤ ثِة٣ْ ُ ٨ْ٦َ َح٪َُْصُ ٥ََ٤ْٕ اَّللٍّ ُٓ ل٤ِ٪ٍّةِس َوِِلَ  : وقاؿ [،ٕ٘]ا٢بديد: ىجسيٌؽ َو٦ََ٪ةِٚ
ٍِ حمس َمَؿ َرّّبِ ثِة٣ِْْٞك

َ
 .[ٜٕ]األعراؼ: ىجس٢ُْٝ أ

وأنزؿ الكتاب   "فأخرب أنو جل ذكره أرسل الرسل : قاؿ ابن تيمية
أنو أنزؿ ا٢بديد الذي بو ينصر ىذا ا٢بق،  وا٤بيزاف؛ ألجل قياـ الناس بالقسط. وذكر

فالكتاب يهدي، والسيف ينصر، وكفى بربك ىاديًا ونصّبًا؛ و٥بذا كاف قواـ الناس بأىل 
الكتاب وأىل ا٢بديد كما قاؿ من قاؿ من السلف: صنفاف إذا صلهوا صلح الناس: 

ٮاحمس: األمراء والعلماء. وقالوا ُب قولو  ُٕ ً َِ
َ
َ َوأ ٮا اَّللٍّ ُٕ ً َِ

َ
ْمؿِ ٦ِ٪ُْس٥ْ  أ

َ َْ وِّل ا
ُ
 ىجسالؿٍُّقٮَل َوأ

أقوااًل ٘بمع العلماء واألمراء؛ و٥بذا نوَّ اإلماـ أٞبد وغّبه على دخوؿ الصنفْب [ ٜ٘]النساء:
وكاف نواب  .ُب ىذه اآلية؛ إذ كل منهما ٘بب طاعتو فيما يقـو بو من طاعة اهلل 

أسيد وعثماف بن ُب حياتو كعلي ومعاذ وأيب موسى وعتاب بن  رسوؿ اهلل 
أيب العاص وأمثا٥بم ٯبمعوف الصنفْب، وكذلك خلفاؤه من بعده كأيب بكر وعمر وعثماف 

 .(ٔ)وعلي ونوأّم"

                                                

 (.ٛ٘ٔ -ٚ٘ٔ/ ٦ٔٛبموع الفتاوى ) (ٔ)
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ووردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثّبة تأمر بالعدؿ وترغب فيو، وٛبدح من 
ؿ يقـو بو. والعدؿ يشمل العدؿ ُب ا٢بكم والقضاء، فقد فرض على ا٢بكاـ والقضاة العد

٦َة٩َةِت إَِِل حمس :ُب ا٢بكم، وعدـ ا١بور والظلم فقاؿ 
َ َْ وا ا ْن دَُؤدَّ

َ
ُمؿُُز٥ْ أ

ْ
َ يَأ إِنٍّ اَّللٍّ

َْٕؽلِ  ْن ََت٧ُ١ُْٮا ثِة٣ْ
َ
٤٬َِْ٭ة ِإَوَذا َظ٧ْ١َُذ٥ْ َبْْيَ انلٍّةِس أ

َ
   [.ٛ٘]النساء: ىجسأ

ِ حمس: وقاؿ اهلل  ا٦َِْي ث ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٠ُٮ٩ُٮا َٝٮٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
ِ َولَْٮ لََعَ يَة خ ٍِ ُمَ٭َؽاءَ َّلِلٍّ ة٣ِْْٞك

 ُٕ ِ  دَتٍّج
َٓ ْوَّل ثِِ٭٧َة َٚ

َ
ُ أ ْو َٚٞرًِيا َٚةَّللٍّ

َ
ًًّة أ ِ٪ َٗ َْٝؿبَِْي إِْن يَُس٨ْ 

َ َْ ي٨ِْ َوا وِ الَْٮاَِلَ
َ
ِكُس٥ْ أ ُٛ جْ

َ
ْن خ

َ
ٮا الَْ٭َٮى أ

َ ََكَن ث٧َِة  ٮا َٚإِنٍّ اَّللٍّ ًُ ْٕؿِ ْو ُت
َ
ِؽلُٮا ِإَوْن د٤َُْٮوا أ ْٕ ٤٧َُْٕٮَن َػجرًِياَت ِي٨َ حمس [،ٖ٘ٔ]النساء: ىجسَت َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

 ُ ِؽل ْٔ ِؽلُٮا ا ْٕ ٍّْ َت َْ َُيْؿ٦َِ٪ٍُّس٥ْ َمَ٪آُن َْٝٮٍم لََعَ خَ ٍِ َو ِ ُمَ٭َؽاَء ثِة٣ِْْٞك ٮا ٬َُٮ آ٦َُ٪ٮا ٠ُٮ٩ُٮا َٝٮٍّا٦َِْي َّلِلٍّ
َٮى ْٞ َْٝؿُب ل٤ِذٍّ

َ
َ ُُيِتَّ ِإَوْن َظ٧ْ١ََخ َٚةْظُس٥ْ حمس [،ٛا٤بائدة:] ىجسأ ٍِ إِنٍّ اَّللٍّ ثَحَْ٪ُ٭٥ْ ثِة٣ِْْٞك

ُِْيَ  ِك ْٞ ِْظَكةنِ حمس  [،ٕٗ]ا٤بائدة: ىجسال٧ُْ
ِْ ْؽِل َوا َٕ ُمُؿ ثِة٣ْ

ْ
َ يَأ  [. ٜٓ]النهل: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

ر من عاقبتو ومآلو، وتوعد ُب آيات كثّبة الظا٤بْب  وقد هنى عن الظلم، وحذَّ
 ُب ا٢بكم.بالعذاب الشديد ُب اآلخرة، والظلم يشمل ا١بور 

الوعيد بالعذاب الشديد ُب نار جهنم للذين ال ٰبكموف با٢بق  :وجاء ُب ا٢بديث
القضاة ثالثة: قاؿ: )) عن ابن بريدة، عن أبيو، عن النيب  :والعدؿ، كما صح

واحد في الجنة، واثناف في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرؼ الحق فقضى بو، 
فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل ورجل عرؼ الحق فجار في الحكم، 

 .(ٔ)((فهو في النار

                                                

[، ٜٔٛ٘[، والنسائي ُب )الكربى( ]ٕٕٖٔ[، والَبمذي ]ٖٖٚ٘[، وأبو داود ]ٖٕ٘ٔأخرجو ابن ماجو ] (ٔ)
[ وقاؿ: "صهيح ٕٔٓٚ[، وا٢باكم ]ٖٙٔٙط ][، واألوسٗ٘ٔٔ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٙٙوالرويا٘ب ]

(: ٛٚ)ص:  [. قاؿ العراقيٖٕٗ٘ٓاإلسناد". وأخرجو أيًضا: البيهقي ُب )السنن الكربى( ]
(: "رواه الطربا٘ب ٜ٘ٔ/ٗ)  "أخرجو أصهاب السنن من حديث بريدة وىو صهيح"، وقاؿ ا٥بيثمي

 ُب األوسط، ورجالو رجاؿ الصهيح".
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القضاة )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   وُب رواية: عن ابن عمر
ثالثة: قاضياف في النار، وقاض في الجنة؛ قاض قضى بالهوى فهو في النار، وقاضي 

 .(ٔ)((قضى بغير علم فهو في النار، وقاضي قضى بالحق فهو في الجنة
لوعيد الشديد ٤بن تؤب أمارة أو ائتمن على أمر من سائر أمور ا٤بسلمْب وُب جاء ا

ويٌل أنو قاؿ: )) عن النيب  وٓب يكن أىبًل لذلك، فعن أيب ىريرة 
ـٌ يـو القيامة أفَّ َذَوائِبػَُهْم كانت ُمَعلََّقًة  لألَُمَراء، ويٌل للُعَرفَاء، ويٌل لأُلَمَناء، لََيَتَمنػََّينَّ َأقْػَوا

 .(ٕ)((َريَّا، يَػَتَذْبَذبُوَف بين السََّماء واألرض، ولم يكونوا عملوا على شيءبالثػُّ 
إنَّكم قاؿ: )) عن النيب  وعن سعيد ا٤بْقرُبِيّْ عن أيب ىريرة 

ستحرصوف على اإلمارة، وستكوف نداَمًة يـو القيامة، فنعَم الُمْرِضَعة، وبئست 
 .(ٖ)((الَفاِطَمة

اْستَػْرَعاُه اللَُّو َرِعيًَّة، فَػَلْم َيُحْطَها بَِنِصيَحٍة، ِإالَّ  َما ِمْن َعْبدٍ )) :وقاؿ 
 .(ٗ)((َلْم َيِجْد رَاِئَحَة الَجنَّةِ 
َما ِمْن َواٍؿ يَِلي َرِعيًَّة ِمَن الُمْسِلِميَن، فَػَيُموُت َوُىَو َغاشّّ َلُهْم، ِإالَّ وُب لفظ: ))

ـَ اللَُّو َعَلْيِو الَجنَّةَ   .(٘)((َحرَّ

                                                

  [. قاؿ ا٥بيثميٜ٘ٙٗ[، والديلمي ]ٖٚٔ[، والقضاعي ]ٖٔٓٛٔالكبّب( ]أخرجو الطربا٘ب ُب )( ٔ)
 (: "رواه الطربا٘ب ُب )األوسط( و)الكبّب(، ورجاؿ الكبّب ثقات. ورواه أبو يعلى بنهوه".ٖٜٔ/ٗ)

(: "رجالو ثقات". وأخرجو ٕٓٓ/٘) [، قاؿ ا٥بيثمي ٕٚٙٛ[، وأٞبد ]ٕٙٗٙأخرجو الطيالسي ]( ٕ)
[ وقاؿ: "صهيح اإلسناد". ووافقو ٙٔٓٚ[، وا٢باكم ]ٖٛٗٗ[، وابن حباف ]ٕٚٔٙأيًضا: أبو يعلى ]

  [.ٕٕٕٗٓالذىيب. كما أخرجو البيهقي ]
 [.ٛٗٔٚ( صهيح البخاري ]ٖ)
  [.ٕٗٔ[، مسلم ]ٓ٘ٔٚ( صهيح البخاري ]ٗ)
 [.ٕٗٔ[، مسلم ]ٔ٘ٔٚ( صهيح البخاري ]٘)
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ضد النصح، ويتهقق غشو بظلمو ٥بم، بأخذ أموا٥بم، وسفك  -بالكسر-والغش 
 دمائهم، وانتهاؾ أعراضهم، واحتجابو عن خلتهم وحاجتهم، وحبسو عنهم ما جعلو اهلل

  ٥بم من ماؿ اهلل  ا٤بعْب للمصارؼ، وترؾ تعريفهم ٗبا ٯبب عليهم من أمر
ة ا١بهاد، وغّب ذلك ٩با فيو دينهم ودنياىم، وإٮباؿ ا٢بدود وردع أىل الفساد وإضاع

مصاّب العباد. ومن ذلك توليتو ٤بن ال ٰبوطهم وال يراقب أمر اهلل فيهم وتوليتو من غّبه 
 . (ٔ)أرضى هلل عنو مع وجوده

األمير الذي على )) :والنصيهة فرض على الوإب لرعيتو، وقد قاؿ 
 . (ٕ)((الناس راع ومسؤوؿ عن رعيتو

اْلَمِليح أف عبيد اهلل بن زياد عاد معقل بن يسار ُب  عن أيب :وقد جاء ُب ا٢بديث
ْثَك بو، ٠بعت رسوؿ  ُثَك ٕبديث لوال أ٘ب ُب ا٤بوت ٓب ُأَحدّْ مرضو، فقاؿ لو معقل: إ٘ب ٧ُبَدّْ

ما من أمير يَِلي أمر المسلمين، ثم ال َيْجَهُد لهم، َويَػْنَصُح، يقوؿ: )) اهلل 
 .(ٖ)((إال لم يدخل معهم الجنة

 ٤بن قلَّده ْبالتهذير من غش ا٤بسلم ُب"ومعناه بَػْبّْ  :ضي عياض قاؿ القا
اهلل شيًئا من أمرىم، واسَبعاه عليهم، ونصبو خليفة ٤بصلهتهم، وجعلو واسطة بينو وبينهم 
ُب تدبّب أمورىم ُب دينهم ودنياىم. فإذا خاف فيما اؤٛبن عليو، وٓب ينصح فيما قُػلّْده 

ريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذىم بو، والقياـ ٗبا يتعْب واستخلف عليو، إما بتضييع لتع
عليو من حفظ شرائعهم، والذب عنها لكل ُمَتَصدٍّ إلدخاؿ داِخَلٍة فيها، أو ٙبريف 
٤بعانيها، أو إٮباؿ حدودىم، أو تضييع حقوقهم، أو ترؾ ٞباية حوذهتم و٦باىدة عدوىم، 

                                                

 (.ٙٙٙ/ٕسبل السبلـ ) (ٔ)
 [.ٜٕٛٔ[، مسلم ]ٖٛٔٚ،  ٕٓٓ٘، ٕٔ٘ٚ، ٕٛ٘٘، ٕٗ٘٘ ،ٜٕٓٗ، ٖٜٛصهيح البخاري ]( ٕ)
 [.ٕٗٔصهيح مسلم ]( ٖ)
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ذلك من كبائر الذنوب أف  أو ترؾ سّبة العدؿ فيهم فقد غشهم. وقد نبو 
 .(ٔ)ا٤بوبقة ا٤بباعدة عن ا١بنة"

لكل غادر لواء يـو )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  وعن أيب سعيد 
أي: من  ،(ٕ)((القيامة، يرفع لو بقدر غدره، أال وال غادر أعظم غدرًا من أمير عامة

 غدر صاحب الوالية العامة؛ ألف غدره يتعدى ضرره إٔب خلق كثّب.
ما من إماـ يقوؿ: )) ن ُمرََّة ٤بعاوية: إ٘ب ٠بعت رسوؿ اهلل وقاؿ عمرو ب

يُػْغِلُق بابو دوف ذوي الحاجة، َوالَخلَّة، والمسكنة إال أغلق اهلل أبواب السماء دوف 
 .(ٖ)((، فجعل معاوية رجبًل على حوائج الناسَخلَِّتو، وحاجتو، َوَمْسَكَنِتو

من يقوؿ: )) وؿ اهلل وُب رواية: عن أيب مرٙب األزدي قاؿ: ٠بعت رس
ُه اهلل عز وجل شيًئا من أمر المسلمين فاحتجب دوف حاجتهم، َوَخلَِّتِهْم وفقرىم،  َوالَّ

 .(ٗ)((احتجب اهلل عنو دوف حاجتو َوَخلَِّتِو، وفقره
ما من أمير َعَشَرٍة إال يؤتى قاؿ: )) عن النيب  وعن أيب ىريرة 

ُو إال  .(٘)(( العدؿ أو يُوِبُقُو اْلَجْوربو يـو القيامة مغلوال، ال يَػُفكُّ

                                                

 (.ٜٕ٘ /ٔإكماؿ ا٤بعلم بفوائد صهيح مسلم، للقاضي عياض )( ٔ)
 [.ٖٛٚٔصهيح مسلم ]( ٕ)
[، واللفظ لو. وقاؿ: "غريب، وقد روي ىذا ا٢بديث من غّب ىذا ٕٖٖٔ[، والَبمذي ]ٖٖٓٛٔأخرجو أٞبد ] (ٖ)

[، وعند أٞبد بلفظ: ))ما ٙٙ٘ٔمرة ا١بهِب يكُب أبا مرٙب". وأخرجو أيًضا: أبو يعلى ] الوجو، وعمرو بن
  من إماـ أو واؿ((. وعند أيب يعلى بلفظ: ))ما من أمّب وال واؿ((.

[، وقاؿ: صهيح اإلسناد، ٕٚٓٚ[، وا٢باكم ]ٕٖٛ[، والطربا٘ب ]ٜٓٙ] [، وا٢بارثٜٕٛٗأخرجو أبو داود ]( ٗ)
 ووافقو الذىيب.

[، ورجالو رجاؿ الصهيح، ورواه أبو يعلى ٖٜٚ٘](: "رواه أٞبد ٖٜٔ -ٕٜٔ/ٗ)  قاؿ ا٥بيثمي (٘)
أي: فما  ()ما من أمّب عشرة()[، إال أنو قاؿ: ))حٌب يفك عنو العدؿ أو يوبقو ا١بور((. وقولو: ٗٔٙٙ]

 ."فوقها
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"فمن ضيع من اسَبعاه اهلل أمرىم أو خاهنم أو ظلمهم؛  : قاؿ ابن بطاؿ
فقد توجو إليو الطلب ٗبظآب العباد يـو القيامة فكيف يقدر على التهلل من ظلم أمة 

 .(ٔ)عظيمة؟ وىذا ا٢بديث بياف وعيد شديد على أئمة ا١بور"
بيو، قاؿ: مر ىشاـ بن حكيم بن حزاـ على أناس من وعن ىشاـ بن عروة، عن أ

األنباط بالشاـ، قد أقيموا ُب الشمس، فقاؿ: ما شأهنم؟ قالوا: حبسوا ُب ا١بزية، فقاؿ 
إف اهلل يُػَعذُّْب الذين يُػَعذّْبُوَف يقوؿ: )) ىشاـ: أشهد لسمعت رسوؿ اهلل 

 .(ٕ)((الناس في الدنيا
َجار، وال تَػْعُمُر لو َدار. وقاؿ بعض البلغاء: أقرب قاؿ بعض األدباء: ليس لِْلَجائِِر 

، وأَنْػَفُذ السَّْهاـ: دعوُة اْلَمْظُلـو  .(ٖ)األشياء: َصْرَعُة الظَُّلوـِ
اللهم، من َوِلَي من أمر أمتي شيًئا َفَشقَّ عليهم، )) :وقاؿ نيب الرٞبة 

 .(ٗ)((اْرُفْق بوفَاْشُقْق عليو، ومن َوِلَي من أمر أمتي شيًئا فَػَرَفَق بهم، فَ 
ويٌل ِلَديَّاِف َمْن ُب األرض ِمْن َديَّاِف َمْن ُب السَّماء،  :وقاؿ عمر بن ا٣بطَّاب 

، وٓب يقِض على ىًوى، وال على قَػرَابَة، وال  يْوـَ يلقونو، إالَّ َمْن أَمَر بالعدؿ، وَقَضى با٢بقّْ
نَػْيوعلى َرَغٍب وال َرَىٍب، وجعَل ِكَتاَب اهلِل ِمْرآًة بْب عَ   .(٘)يػْ

  

                                                

  (.ٜٕٔ/ٛشرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )( ٔ)
 اط( ىم فبلحو العجم.[. و)األنبٖٕٔٙ( صهيح مسلم ]ٕ)
 (.ٓٗٔ( انظر: أدب الدنيا والدين )ص:ٖ)
 [.ٕٛٛٔمسلم ]( صهيح ٗ)
[، وابن عساكر ٜٖٕ٘ٓ[، والبيهقي ]ٖٙٙ[، وأٞبد ُب )الزىد( ]ٕٜٕٕٙأخرجو ابن أيب شيبة ]( ٘)

(٘ٙ/ٖٔٔ .) 
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َمْطُل الغَِنيّْ ومن الظلم: ا٤بماطلة ٕبق الغّب مع القدرة على الوفاء، وُب ا٢بديث: ))
  .(ٔ)((ظُْلم

ومن الظلم: أكل أمواؿ الناس بالباطل، والتطاوؿ على أمواؿ اليتامى والضعفاء 
قتلها  والبسطاء والعامة الذين ال يستطيعوف حيلة السَبداد حقوقهم، وقتل النفس احملـر

ُز٤ُٮَن ِِف حمس :ظلًما بغّب حق. قاؿ اهلل 
ْ
٧ًْ٤ة إِج٧ٍَّة يَأ ُّ ْمَٮاَل اِْلََذةَّم 

َ
ُز٤ُٮَن أ

ْ
ِي٨َ يَأ إِنٍّ اَّلٍّ

ًَْى٤َْٮَن َقٕرًِيا ٮ٩ِِ٭٥ْ ٩َةًرا وََق ُُ ُز٤ُٮا حمس :وقاؿ  [،ٓٔ]النساء: ىجسُب
ْ
َْ دَأ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا  َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

 ِ ْمَٮا٣َُس٥ْ ثَحَْ٪ُس٥ْ ث
َ
َكُس٥ْ إِنٍّ أ ُٛ جْ

َ
ُذ٤ُٮا خ ْٞ َْ َت ْن دَُسٮَن َِتَةَرةً َخ٨ْ دََؿاٍض ٦ِ٪ُْس٥ْ َو

َ
ٍّْ أ

ِ ٢َِِ إ ةْْلَة
َ ََكَن ثُِس٥ْ رَِظ٧ًًة  َٟ لََعَ  Mاَّللٍّ ِ ٧ًْ٤ة ََٚكٮَْف ٩ُْى٫ًِ٤ِ ٩َةًرا َوََكَن َذل ُّ ْؽَوا٩ًة َو ُٔ  َٟ ِ ٢ْ َذل َٕ ْٛ َو٨ْ٦َ َح

ِ شَِكرًيا   [.ٖٓ-ٜٕ]النساء: ىجسNاَّللٍّ
وٓب   أي: وال يأكل بعضكم ماؿ بعض بالباطل بالوجو الذي ٓب يبهو اهلل

 .(ٕ)يشرعو. من ٫بو: السرقة، وا٣بيانة، والغصب، والقمار، وعقود الربا
، وىو من يتؤب -بفتح ا٤بيم وسكوف الكاؼ بعدىا مهملة- (ا٤بكس)ومن الظلم: 

وس(: مكس ُب البيع ٲبكس إذا الضرائب الٍب تؤخذ من الناس بغّب حق. قاؿ ُب )القام
جىب مااًل. وا٤بكس: النقو والظلم، ودراىم كانت تؤخذ من بائعي السلع ُب األسواؽ ُب 

 . (ٗ)بعد فراغو من الصدقة. انتهى (ٖ)ا١باىلية، أو درىم كاف يأخذه ا٤بَصدّْؽُ 
 "ا٤بْكُس: انتقاص الثمن  ُب البياعة، ومنو اشتقاؽ ا٤بكَّاس؛ ألنو : قاؿ ا٣بليل

 . (٘)يستنقصو

                                                

 [.ٗٙ٘ٔ[، مسلم ]ٕٓٓٗ، ٕٕٛٛ، ٕٕٚٛبخاري ]صهيح ال( ٔ)
 (.ٕٙٔ/ ٛ(، الطربي )ٕٓ٘/ٔ(، )ٖٖٕ/ٔ( انظر: الكشاؼ )ٕ)
 ( أي: ا١بايب. ٖ)
 (.٘ٚ٘(،  القاموس احمليط، مادة: )مكس( )ص:ٕٖٔ/ٚنيل األوطار ) (ٗ)
 (.ٖٚٔ/ ٘( العْب، مادة: )مكس( )٘)
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 .(ٔ)ا٤بكس: الضريبة الٍب يأخذىا ا٤باكس، وىو الَعشَّار:  وقاؿ ابن األثّب
َقاُص الثََّمن(ٕ)واْلُمَماَكَسة مفاعلة من ا٤بكس من َحدّْ َضَربَ   .(ٖ)، وىو اْسِتنػْ

وُب )شرح السنة(: "صاحب ا٤بكس ىو الذي يأخذ من التجار إذا مروا مكًسا 
ي الذي يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أىل الذمة العشر الذي باسم العشر، فأما الساع

 .(ٗ)انتهى" ..صو٢بوا عليو فهو ٧بتسب ما ٓب يتعد فيأٍب بالتعدي والظلم
ويطلق على الضَّريبة وا١بباية والرُّسـو والعشور وا٣براج وا٤بغاـر و٫بو ذلك، وقد غلب 

 .(٘)بيع والشراءاستعماؿ اْلَمْكس فيما يأخذه أعواف السلطاف ظلًما عند ال
لقد تابت توبة لو ُب ا٤برأة الغامدية الٍب زنت فرٝبت: )) وقد قاؿ النيب 

 .(ٙ)((تابها صاحب مكس لغفر لو
"فيو أف ا٤بكس من أقبح ا٤بعاصي والذنوب ا٤بوبقات،  : قاؿ اإلماـ النووي

َهاِكِو للناس، وذلك لكثرة مطالبات الناس لو، وظبلماهتم عنده، َوَتَكرُِّر ذلك منو، َوانْتِ 
 .(ٚ)وأخذ أموا٥بم بغّب حقها، وصرفها ُب غّب وجهها"

: "وا٤بكاس فيو شبو من قاطع الطريق، حيث قاؿ من الكبائر وعده الذىيب 
فهو أظلم وأغشم ٩بن  ،وجدد عليهم ضرائب ،فإف من عسف الناس؛ من اللو شرّّ  وىو

                                                

 (.ٜٖٗ/ٗ( النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر، مادة: )مكس( )ٔ)
 ًسا.( يقاؿ: )َمَكَس( ُب البيع من باب َضَرب. وَماَكَس ٩باَكَسة وِمَكإ)
 (.٘ٗٔطلبة الطلبة )ص: (ٖ)
 (.ٕٕٔٗ/ٙ(، وانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )٘/ٖ(، و٫بوه ُب )معآب السنن( )ٔٙ-ٓٙ/ٓٔ( شرح السنة، البغوي )ٗ)
 (.ٚٚ٘/ٕ( ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )مكس( )٘)
 [.ٜ٘ٙٔصهيح مسلم ] (ٙ)
 (.ٖٕٓ/ ٔٔشرح النووي على صهيح مسلم ) (ٚ)
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ذه من جندي وشيخ وآخ ،وكاتبو ،وجايب ا٤بكس أنصف ُب مكسو، ورفق برعيتو،
 .(ٔ)"كلوف للسهتأ ،شركاء ُب الوزر وايةٍ ز وصاحب 

"جباية ا٤بكوس، والدخوؿ ُب شيء من توابعها   : وقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي
وىو داخل ُب  ،كالكتابة عليها ال بقصد حفظ حقوؽ الناس إٔب أف ترد إليهم إف تيسر

٧ِ٤ُ حمس :قولو  ْْ ِي٨َ َح ب٢ًُِ لََعَ اَّلٍّ َٟ إِج٧ٍَّة الكٍّ ِ و٣َه
ُ
ِ أ ّٜ َ٘رْيِ اْْلَ ِ ْرِض ث

َ َْ ُ٘ٮَن ِِف ا ٮَن انلٍّةَس َويَجْ
ِِل٥ٌ 

َ
َؾاٌب أ َٔ بسائر أنواعو: من جايب ا٤بكس وكاتبو وشاىده  (ا٤بكاس)و [.ٕٗ]الشورى: ىجسلَُ٭٥ْ 

ووازنو وكائلو وغّبىم من أكرب أعواف الظلمة، بل ىم من الظلمة بأنفسهم، فإهنم يأخذوف 
فعونو ٤بن ال يستهقو؛ و٥بذا ال يدخل صاحب مكس ا١بنة؛ ألف ما ال يستهقونو، ويد

. وأيًضا فؤلهنم تقلدوا ٗبظآب العباد، ومن أين للمكاس (ٕ)٢بمو ينبت من حراـ كما يأٌب
يـو القيامة أف يؤدي الناس ما أخذ منهم؟ إ٭با يأخذوف من حسناتو إف كاف لو حسنات، 

قالوا:  ،؟((دروف ما المفلسأتُب ا٢بديث الصهيح: )) وىو داخل ُب قولو 
إف المفلس من أمتي يأتي يـو القيامة ا٤بفلس فينا من ال درىم لو وال متاع، فقاؿ: ))

                                                

 .مشهور بن حسن، بتهقيق: (ٕ٘ٚالكبائر، للذىيب )ص:( ٔ)
ُرِوي عن ابن إسهاؽ، عن يزيد بن أيب حبيب، عن عبد الرٞبن بن مشاسة التجييب، عن عقبة بن عامر، قاؿ: ( ٕ)

يقوؿ: ))ال يدخل ا١بنة صاحب مكس(( وإسناده فيو ضعف؛ لضعف  ٠بعت رسوؿ اهلل 
[، ٛٓٚٔ[، والدارمي ]ٜٕٗٚٔد ]٧بمد بن إسهاؽ، وىو مدلس، وقد رواه بالعنعنة. وا٢بديث أخرجو أٞب

[، والطهاوي ُب  ٖٖٖٕ[، وابن خزٲبة ]ٜٖٖ[، وابن ا١بارود ]ٙ٘ٚٔ[، وأبو يعلى ]ٖٜٕٚوأبو داود ]
[ وقاؿ: "صهيح على شرط مسلم". ٜٙٗٔ[، وا٢باكم ]ٛٚٛ[، والطربا٘ب ]ٕٖٙٓ)شرح معا٘ب اآلثار( ]

( رواه ٛ٘ٗ/ٕ( و٫بوه ُب )الكشف( )ٜٕٚ[. قاؿ ُب )ا٤بقاصد( )ص: ٖ٘ٚٔٔوأخرجو أيًضا: البيهقي ]
أبو داود وأٞبد وغّبٮبا عن عقبة بن عامر مرفوًعا، وصههو ابن خزٲبة وا٢باكم. وروي كذلك بإسناد فيو 

على رويفع بن ثابت أف يوليو  -وكاف أمّبا على مصر-ضعف عن أيب ا٣بّب قاؿ: عرض مسلمة بن ٨بلد 
))إف صاحب ا٤بكس ُب النار((. أخرجو أٞبد يقوؿ:  العشور، فقاؿ: إ٘ب ٠بعت رسوؿ اهلل 

(: "رواه أٞبد، والطربا٘ب ُب الكبّب بنهوه، ٛٛ/ٖ)  [. قاؿ ا٥بيثميٖٜٗٗ[، والطربا٘ب ]ٔٓٓٚٔ]
 يعِب: العاشر. وفيو ابن ٥بيعة، وفيو كبلـ". -إال أنو قاؿ: ))صاحب ا٤بكس ُب النار(( 
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بصالة، وصياـ، وزكاة، ويأتي قد شتم ىذا، وقذؼ ىذا، وأكل ماؿ ىذا، وسفك دـ 
ىذا، وضرب ىذا، فَػيُػْعَطى ىذا من حسناتو، وىذا من حسناتو، فإف فنيت حسناتو 

  .(ٔ)((قضى ما عليو ُأِخَذ من خطاياىم َفطُرَِحْت عليو، ثم طُِرَح في النارقبل أف ي
 "وقد ذكر الفقهاء وأىل الّلغة صورًا كثّبة للمكس:

 منها: ما كاف يفعلو أىل ا١باىليَّة، وىي دراىم كانت تؤخذ من البائع ُب األسواؽ.
 لزَّكاة.ومنها: دراىم كاف يأخذىا عامل الزَّكاة لنفسو، بعد أف يأخذ ا

روهنا على األٞباؿ أو  ومن ذلك: دراىم كانت ُتؤخذ من التُّجَّار إذا مرُّوا، وكانوا يقدّْ
 الرُّؤوس أو ٫بو ذلك.

 ومن ذلك: ما يأخذه الوالة باسم العشر، ويتأوَّلوف فيو معُب الزَّكاة والصَّدقات.
. ومنها: الضَّرائب الٍَّب تؤخذ من التُّجَّار أو من عامَّة النَّاس  بغّب حقٍّ

 ومنها: الّرشوة الٍَّب تُؤخذ ُب ا٢بكم والشَّهادات والشَّفاعات وغّبىا باسم ا٥بديَّة.
وىذه الصُّور كلُّها تدخل ُب ا٤بكس احملرَّـ؛ ٤با ُب ذلك من أكل أمواؿ النَّاس 

 .(ٕ)بالباطل"
وا٢باصل: أف ا٤بكس من كبائر الذنوب، وا٤باكس ىو الذي يأخذ أمواؿ الناس 

 ا، وىو من التسيب، وسوء استخداـ للماؿ العاـ.ظلمً 
إٔب عبد اهلل بن عوف القاري أف اركب إٔب  وقد كتب عمر بن عبد العزيز 

البيت الذي يقاؿ لو: )بيت ا٤بكس( فاىدمو، ٍب اٞبلو إٔب البهر فانسفو فيو نسًفا. قاؿ 
 .(ٖ)أبو عبيد: وقد رأيتو بْب مصر والرملة

                                                

 .-وقد تقدـ-[ ٕٔٛ٘ديث ُب )صهيح مسلم( ](، وا٢بٜٜٕ -ٜٕٛ/ٔالزواجر عن اقَباؼ الكبائر )( ٔ)
 رفع اللبس عن حكم ا٤بكس، مقالة لؤلستاذ الدكتور عبد آّيد ٝبعة. (ٕ)
(، أحكاـ أىل ٚٓٙ/ٔ(، ا٤بعرفة والتاريخ )ٕٖٙكتاب األمواؿ، أليب عبيد القاسم بن سبلـ )ص:( انظر:  ٖ)

 (.ٜٔٙ/ٕ(، مطالب أوٕب النهى )ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٔالذمة، البن قيم ا١بوزية )
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إٔب عدي بن أرطاة أف ضع عن الناس الفدية،  وكتب عمر بن عبد العزيز 
وضع عن الناس ا٤بائدة، وضع عن الناس ا٤بكس، وليس با٤بكس، ولكنو البخس الذي قاؿ 

ِكِؽي٨َ حمساهلل تعأب:  ْٛ رِْض ٦ُ
َ َْ َسْٮا ِِف ا ْٕ َْ َت ًَةَء٥ْ٬ُ َو ْم

َ
َْ َتجَْؼُكٮا انلٍّةَس أ فمن ، [٘ٛ]ىود: ىجسَو
 .(ٔ) يأتك ّٔا فاهلل حسيبوجاءؾ بصدقة فاقبلها منو، ومن ٓب

ومن الظلم: أف يستأجر أجّبًا ُب عمل وال يعطيو أجرتو؛ ٤با جاء ُب الصهيح عن  
قاؿ اهلل تعالى: ثالثة أنا خصمهم يـو قاؿ: )) عن النيب  أيب ىريرة 

ا القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنو، ورجل استأجر أجيرً 
 .(ٕ)((عطو أجرهفاستوفى منو ولم ي

فمن أعظم الظلم: ظلم األجراء وا٤بستخدمْب ببخسهم حقوقهم، أو تأخّب أجرىم، 
 أو إىانتهم بقوؿ أو فعل.

: عرضو  (( قاؿ سفيافَليُّ الَواِجِد ُيِحلُّ ُعُقوبَػَتُو وِعْرَضووُب ا٢بديث: ))
 .(ٖ)يقوؿ: مطلتِب وعقوبتو ا٢ببس

(: ب : قاؿ اإلماـ النووي  فتح البلـ وتشديد الياء وىو ا٤بطل. ")اللَّيُّ
و)الواجد( با١بيم: اْلُموِسر. قاؿ العلماء: ٰبُِلُّ ِعْرَضُو بأف يقوؿ ظلمِب ومطلِب، وعقوبتو: 

 . (ٗ)ا٢ببس والتعزير"

                                                

 (.ٖٖٔ/ٔ(، أحكاـ أىل الذمة، البن قيم ا١بوزية )ٕٖٙكتاب األمواؿ، أليب عبيد القاسم بن سبلـ )ص:  (ٔ)
 [. ٕٕٓٚ، ٕٕٕٚ( صهيح البخاري ]ٕ)
[، وأبو ٕٕٚٗ(، وابن ماجو ]ٛٔٔ/ٖ[، والبخاري ُمعلًقا )ٜٙٗٚٔ[، وأٞبد ]ٕٜٔأخرجو ابن أيب شيبة ] (ٖ)

[ ٘ٙٓٚ[، وا٢باكم ]ٜٕٗٚ[، والطربا٘ب ]ٜٛٓ٘وابن حباف ] [،ٜٛٙٗ[، والنسائي ]ٕٖٛٙداود ]
 [.ٜٕٚٔٔوقاؿ: صهيح اإلسناد. ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا: البيهقي ]

 (.ٕٕٚ/ٓٔشرح النووي على صهيح مسلم ) (ٗ)
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ومن الظلم: ظلم ا٤بعاَىد أو انتقاصو، أو تكليفو فوؽ طاقتو كما جاء ُب ا٢بديث: 
كلفو فوؽ طاقتو، أو أخذ منو شيًئا بغير طيب   أال من ظلم معاىًدا، أو انتقصو، أو))

 .(ٔ)((نفس، فأنا حجيجو يـو القيامة
ومن أعظم الظلم كذلك ما جاء مبيًنا ُب اآليات، فمن ذلك: الصد عن بيوت اهلل 

،  وكتماف الشهادة عند طلبها وا٢باجة إليها، وقوؿ الزور، وافَباء الكذب على اهلل
، :واإلعراض عن آياتو 

 ،وٲبنع ذكر اهلل  ،عظم الظا٤بْب جرًما: من يصدُّ عن بيوت اهلل إف من أ
٥َُ٤ حمس :ودروس العلم النافع، وإقامة الصلوات، وغّبىا من الطاعات. قاؿ اهلل  ّْ َو٨ْ٦َ أَ

َٟ ٦َة ََكَن لَ٭ُ  ِ و٣َه
ُ
ْن يُْؾ٠ََؿ ذًَِ٭ة اْق٫ُ٧ُ وََقَع ِِف َػَؿاثَِ٭ة أ

َ
ِ أ َٓ َمَكةِصَؽ اَّللٍّ ٪َ٨ْ ٦َ ْن يَْؽُػ٤ُٮ٬َة ِم٧ٍّ

َ
٥ْ أ

 ٌ٥ً ِْ َٔ َؾاٌب  َٔ  ِ ِػَؿة ٌْ ٌي َولَُ٭٥ْ ِِف ا ـْ ًَة ِػ جْ ٍّْ َػةنَِِْٛي لَُ٭٥ْ ِِف اَلَّ
ِ أي: ال أحد  ،[ٗٔٔ]البقرة: ىجسإ

فيها، وإقامة الصبلة  عن ذكر اهلل  أظلم وأشد جرًما ٩بن منع مساجد اهلل 
 وغّبىا من الطاعات.

ا٢بسي وا٤بعنوي، فا٣براب  ىجسِِف َػَؿاثَِ٭ةحمسأي: اجتهد وبذؿ وسعو.  ىجسوََقَع حمس
ا٢بسي: ىدمها وٚبريبها، وتقذيرىا، وا٣براب ا٤بعنوي: منع الذاكرين السم اهلل فيها، وىذا 

 .(ٕ)عاـ، لكل من اتصف ّٔذه الصفة
ة٢ٍِٚ حمس :يقوؿ اهلل  َ٘ ِ ُ ث ِ َو٦َة اَّللٍّ ِٔ٪َْؽهُ ٨َ٦ِ اَّللٍّ ٨ْ ٠َذ٥ََ َمَ٭ةَدةً  ٥َُ٤ ِم٧ٍّ ّْ ة  َو٨ْ٦َ أَ َخ٧ٍّ

٤٧َُْٕٮنَ   [.ٓٗٔ]البقرة: ىجسَت

                                                

[ وإسناده ال بأس بو. انظر: الآللئ ا٤بنثورة ُب األحاديث ا٤بشهورة، للزركشي ٕٖ٘ٓ( أخرجو أبو داود ]ٔ)
[. وزاد: ))أال ومن ٖٔٚٛٔ(. وأخرجو أيًضا: البيهقي ]ٙٔٙ(، ا٤بقاصد ا٢بسنة، للسخاوي )ص:ٖٖ:)ص

 قتل معاىًدا لو ذمة اهلل وذمة رسولو حـر اهلل عليو ريح ا١بنة، وإف رٰبها لتوجد من مسّبة سبعْب خريفا((.
 (.ٖٙتيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف )ص: (ٕ)
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٤ِطُ حمس ْٛ َْ ُح َب ثِآيَةد٫ِِ إ٫ٍُّ٩ِ  ْو ٠َؾٍّ
َ
ِ ٠َِؾثًة أ ٨ِ اْذََتَى لََعَ اَّللٍّ ٥َُ٤ ِم٧ٍّ ّْ ةل٧ُِٮنَ  َو٨ْ٦َ أَ ٍّْ  ىجسا٣

 [.ٕٔ]األنعاـ:
وِِحَ إَِِلٍّ َول٥َْ يُ حمس

ُ
ْو َٝةَل أ

َ
ِ ٠َِؾثًة أ ٨ِ اْذََتَى لََعَ اَّللٍّ ٥َُ٤ ِم٧ٍّ ّْ ءٌ َو٨ْ٦َ َٝةَل َو٨ْ٦َ أَ ٮَح إَِِل٫ِْ ََشْ

يْ 
َ
ٮ خ ُُ ن١َُِح ثَةِق َٓ ةل٧ُِٮَن ِِف َد٧ََؿاِت ال٧َْٮِْت َوال٧َْ ٍّْ ُ َولَْٮ دََؿى إِذِ ا٣ َل اَّللٍّ ـَ ْ٩

َ
٩ْـُِل ٦ِس٢َْ ٦َة خ

ُ
ِؽيِ٭٥ْ َقد

ٮلُٮَن لََعَ  ُٞ َؾاَب الُْ٭ٮِن ث٧َِة ٠ُ٪ْذ٥ُْ َت َٔ ْوَن  ـَ َكُس٥ُ اِْلَٮَْم َُتْ ُٛ جْ
َ
ْػؿُِصٮا خ

َ
ِ َوُك٪ْذ٥ُْ أ ّٜ ِ َدرْيَ اْْلَ  اَّللٍّ

ونَ   [.ٖٜ]األنعاـ: ىجسَخ٨ْ آيَةد٫ِِ تَْكَذ١َِْبُ
ْمَ٭ةُد حمس

َ َْ ٮُل ا ُٞ ٮَن لََعَ َربِِّ٭٥ْ َويَ ًُ َْٕؿ َٟ ُح ِ و٣َه
ُ
ِ ٠َِؾثًة أ ٨ِ اْذََتَى لََعَ اَّللٍّ ٥َُ٤ ِم٧ٍّ ّْ َو٨ْ٦َ أَ

 ْٕ َ٣ َْ ِي٨َ ٠ََؾثُٮا لََعَ َربِِّ٭٥ْ خَ ءِ اَّلٍّ َْ ةل٧ِِْيَ ٬َُؤ ٍّْ ِ لََعَ ا٣  [.ٛٔ]ىود: ىجسَ٪ُح اَّللٍّ
٤ْ٪َة لََعَ حمس َٕ ٦َْخ يََؽاهُ إ٩ٍِّة َص َؿَض َخ٪َْ٭ة َونَِِسَ ٦َة َٝؽٍّ ْٔ َ

٨ْ ذ٠َُِّؿ ثِآيَةِت َرب٫ِِّ َٚأ ٥َُ٤ ِم٧ٍّ ّْ َو٨ْ٦َ أَ
ُ٭ٮهُ َوِِف آَذا٩ِِ٭٥ْ َوًْٝؿا ِإَوْن دَْؽُخُ٭٥ْ إَِِل  َٞ ْٛ ْن َح

َ
ًح أ ِز٪ٍّ

َ
ثًَؽا٤ُُٝٮبِِ٭٥ْ أ

َ
 ىجسالُْ٭َؽى ٨َْ٤َٚ َحْ٭َذُؽوا إًِذا خ

 [.ٚ٘]الكهف:
٣َحَْف ِِف َصَ٭٪٥ٍَّ حمس

َ
ة َصةءَهُ خ ِ ل٧ٍَّ ّٜ َب ثِةْْلَ ْو ٠َؾٍّ

َ
ِ ٠َِؾثًة أ ٨ِ اْذََتَى لََعَ اَّللٍّ ٥َُ٤ ِم٧ٍّ ّْ َو٨ْ٦َ أَ

 [.ٛٙ]العنكبوت: ىجس٦َسًْٮى ل٤ََِْكِٚؿِي٨َ 
ِ حمس ٨ْ ذ٠َُِّؿ ثِآيَةِت َربّ ٥َُ٤ ِم٧ٍّ ّْ ؿََض َخ٪َْ٭ة إ٩ٍِّة ٨َ٦ِ ال٧ُْْضؿ٦َِِْي ٦ُ٪َْذ٧ُِٞٮنَ َو٨ْ٦َ أَ ْٔ َ

 ىجس٫ِ ُث٥ٍّ أ
 [.ٕٕ]السجدة:
ٮَْم حمس َٞ َْ َحْ٭ِؽي ا٣ْ  ُ ِم َواَّللٍّ َٓ ِْق

ِْ ِ ا١َْ٣ِؾَب و٬ََُٮ يُْؽََع إَِِل ا ٨ِ اْذََتَى لََعَ اَّللٍّ ٥َُ٤ م٧ٍِّ ّْ َو٨ْ٦َ أَ
ةل٧ِِْيَ  ٍّْ  [.ٚ]الصف: ىجسا٣

ِي٨َ حمس :هب الكفر على اإلٲباف. قاؿ اهلل ومن الظلم: مواالة من است َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

 ٍّ ي٧َةِن َو٨ْ٦َ َحَذَٮل ِ
ِْ َؿ لََعَ ا ْٛ ْوِِلَةءَ إِِن اْقذََعجَّٮا ا٣ُْس

َ
َْ َتذٍِّؼُؾوا آثَةءَُز٥ْ ِإَوْػَٮا٩َُس٥ْ أ ُ٭٥ْ آ٦َُ٪ٮا 

ةل٧ُِٮنَ  ٍّْ َٟ ٥ُ٬ُ ا٣ ِ و٣َه
ُ
 [.ٖٕ]التوبة: ىجس٦ِ٪ُْس٥ْ َٚأ

َٟ ٥ُ٬ُ حمس :صرار على ا٤بعاصي. قاؿ اهلل ومن الظلم: اإل ِ و٣َه
ُ
َو٨ْ٦َ ل٥َْ َحُذْت َٚأ

ةل٧ُِٮنَ  ٍّْ  [.ٔٔ]ا٢بجرات: ىجسا٣
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 ومن أعظم الظلم: مؤاخذة غّب ا١با٘ب، واالقتصاِص من غّب الباغي، يقوؿ اهلل 
ٍّْ ٨ْ٦َ وََصْؽ٩َة ٦َذَةَخَ٪ة ِٔ حمس: ُب قصة يوسف 

ِ ُػَؾ إ
ْ
ْن ٩َأ

َ
ِ أ َٕةذَ اَّللٍّ ٪َْؽهُ إ٩ٍِّة إِذًا َٝةَل ٦َ

ةل٧ُِٮنَ  َْ  أي: ىذا ظلم منا، لو أخذنا الربيء بذنب ا٤بسيء. ،[ٜٚ]يوسف: ىجس٣َ
 ودرجات الظلم متفاوتة، وا١بزاء من جنس العمل، ومن ظلم ظُلم، ومن أساء ندـ.

أف  كما جاء ُب ا٢بديث: عن أيب أمامة   -ولو كاف شيًئا يسّبًا-والظلم ٧برَّـٌ 
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينو، فقد أوجب اهلل لو )قاؿ: ) رسوؿ اهلل 

وإف (( فقاؿ لو رجل: وإف كاف شيًئا يسّبًا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))النار، وحـر عليو الجنة
"قا٥با  : . قاؿ الشيخ الزرقا٘ب(ٕ). وُب رواية: قا٥با ثبلث مرات(ٔ)((قضيبا من أراؾ

شيء اليسّب، وال فرؽ بْب قليل ا٢بق وكثّبه ثبلث مرات: زيادة ُب التنفّب؛ لئبل يتهاوف بال
ُب التهرٙب، أما ُب اإلٍب فالظاىر أنو ليس من اقتطع القناطّب ا٤بقنطرة من الذىب والفضة  
كمن اقتطع الدرىم والدرٮبْب، وىذا خرج ٨برج ا٤ببالغة ُب ا٤بنع وتعظيم األمر وهتويلو، 

لـز اآلخر، وا٢باؿ يقتضي ىذا بدليل تأكيد ٙبرٙب ا١بنة وإٯباب النار، وأحدٮبا يست
التأكيد؛ ألف فاعل ذلك أبلغ ُب االعتداء الغاية حيث اقتطع حق امرئ ٓب يكن لو فيو 

 .(ٖ)سبيل، واستخف ٕبرمة واجبة الرعاية وىي حرمة اإلسبلـ، وأقدـ على اليمْب الفاجرة"
من حلف على يمين يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم، ىو عليها ))وُب ا٢بديث: 

ِ حمس : ((، فأنزؿ اهلللقي اهلل وىو عليو غضباف فاجر، ْ٭ِؽ اَّللٍّ َٕ ِ وَن ث ِي٨َ شَْنََتُ إِنٍّ اَّلٍّ
ُؿ إَِِلْ  ُْ َْ َح٪ْ ُ َو َْ يَُس٧ُِّ٤ُ٭٥ُ اَّللٍّ ِ َو ِػَؿة ٌْ َق لَُ٭٥ْ ِِف ا َٓ َْ َػ  َٟ ِ و٣َه

ُ
ًٓ أ ْح٧َة٩ِِ٭٥ْ َث٧ًَ٪ة ٤ًَِٝ

َ
٭٥ِْ يَٮَْم َوخ

ّكًِِ٭٥ْ  ـَ َْ يُ ًَة٦َحِ َو ِِل٥ٌ  ا٣ِْٞ
َ
َؾاٌب أ َٔ قاؿ: فدخل األشعث بن قيس، [. ٚٚ]آؿ عمراف: ىجسَولَُ٭٥ْ 

وقاؿ: ما ٰبدثكم أبو عبد الرٞبن؟ قلنا: كذا وكذا، قاؿ: ُبَّ أنزلت كانت ٕب بئر ُب أرض 
                                                

 [.ٖٚٔمسلم ]صهيح ( ٔ)
 [.ٛٗٗ[، شرح مشكل اآلثار ]ٚ٘[، مسند اإلماـ أٞبد ]٘ٗ٘انظر: السنن ا٤بأثورة للشافعي، للمز٘ب ]( ٕ)
 (.ٕ٘/ٗشرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك )( ٖ)
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(( فقلت: إًذا ٰبلف يا رسوؿ اهلل، بينتك أو يمينو)) :ابن عم ٕب، قاؿ النيب 
َصْبٍر، يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم،  من حلف على يمين)) :فقاؿ النيب 

 . وقد تقدـ بيانو.(ٔ)((وىو فيها فاجر، لقي اهلل وىو عليو غضباف
وُب الرواية األخرى: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إٔب النيب 

،  ،فقاؿ ا٢بضرمي: يا رسوؿ اهلل، إف ىذا قد غلبِب على أرض ٕب كانت أليب
دي أزرعها ليس لو فيها حق، فقاؿ رسوؿ اهلل فقاؿ اْلِكْنِديُّ: ىي أرضي ُب ي

 (( :قاؿ: يا رسوؿ فلك يمينو؟(( قاؿ: ال، قاؿ: ))ألك بينةللهضرمي ،))
ليس اهلل، إف الرجل فاجر ال يبإب على ما حلف عليو، وليس يتورع من شيء، فقاؿ: ))

أما لئن ٤با أدبر: )) ((، فانطلق ليهلف، فقاؿ رسوؿ اهلل لك منو إال ذلك
ْلَقَينَّ اهلَل وىو عنو ُمْعِرضحل  .(ٕ)((ف على مالو لَِيْأُكَلُو ظلًما، لَيػَ

ومن أعظم الظلم: أخذ شيء من األرض بغّب حق كما جاء ُب ا٢بديث: عن سعيد 
من ظلم من األرض شيًئا يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  بن زيد 

 .(ٖ)((ُطوَّْقُو من سبع أرضين
ال يأخذ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  :وُب رواية

 .(ٗ)((أحد شبًرا من األرض بغير حقو، إال طوقو اهلل إلى سبع أرضين يـو القيامة
  

                                                

 [.ٖٛٔ[، مسلم ]ٙٚٙٙ، ٜ٘ٙٙ، ٜٗ٘ٗ، ٖٕٙ٘( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.ٜٖٔ( صهيح مسلم ]ٕ)
 .[ٓٔٙٔ[، مسلم ]ٕٕ٘ٗالبخاري ]( صهيح ٖ)
 [.ٔٔٙٔ( صهيح مسلم ]ٗ)
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وعن ٧بمد بن إبراىيم، أف أبا سلمة، حدثو، وكاف بينو وبْب قومو خصومة ُب أرض، 
فذكر ذلك ٥با، فقالت: يا أبا سلمة: اجتنب األرض؛ فإف  وأنو دخل على عائشة 

من ظلم قيد شبر من األرض، طوقو من سبع قاؿ: )) رسوؿ اهلل 
  .(ٔ)((أرضين

وال يقف الظلم ُب اإلسبلـ على ظلم ا٤برء لنفسو وإخوانو من أبناء جنسو، ولكنو 
 يشمل ا٤بخلوقات األخرى. 

فكما ٰبـر على كل مكلف أف يظلم غّبه من أبناء جنسو، فكذلك ٰبـر عليو إيذاء 
القسوة عليو، وىو من أسباب ولوج النار ُب اآلخرة كما جاء ُب ا٢بديث ا٢بيواف وتعذيبو و 

دخلت امرأة النار في قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  :عن عبد اهلل بن عمر 
  .(ٕ)((ىرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش األرض

ره ما ومن أعظم الظلم ا٤بتوعد عليو بالعذاب ُب اآلخرة: ا٤بصور ا٤بضاىي بتصوي
ُب خلقو كما جاء ُب ا٢بديث: عن أيب زرعة، قاؿ: دخلت مع أيب ىريرة  صوره ربو 
  ُب دار مرواف فرأى فيها تصاوير، فقاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  :يقوؿ

ومن أظلم ممن ذىب يخلق خلًقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو : ))قاؿ اهلل 
 والظلم على ثبلثة أقساـ:" :قاؿ الذىيب . (ٖ)((ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة

 وا١براح. ،والكسر ،والضرب ،: ظلم العباد بالقتلوثانيها : أكل ا٤باؿ بالباطل.أحدىا
وسيأٌب تفصيل لكثّب من صور  .(ٗ)"القذؼ: ظلم العباد بالشتم واللعن والسب و وثالثها

 الظلم ا٤بتوعد عليها بالنار.

                                                

 [.ٕٔٙٔ[، مسلم ]ٜٖ٘ٔ، ٖٕ٘ٗ( صهيح البخاري ]ٔ)
  [.ٕٕٕٗ[، مسلم ]ٕٖٛٗ، ٖٖٛٔ، ٖٕ٘ٙ( صهيح البخاري ]ٕ)
 [.ٕٔٔٔ[، مسلم ]ٜ٘٘ٚ، ٖٜ٘٘( صهيح البخاري ]ٖ)
 (.ٕٔٔ)ص: مشهور بن حسنللذىيب، بتهقيق:  ،الكبائر (ٗ)
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 :والعالج : الوقاية من آفات الظلمثانًيا
بأسباب الوقاية قد يردع الظآب عن التمادي ُب ظلمو، ويصرب ا٤بظلـو  والعلم

 ويواسيو، فمن أسباب الوقاية:  
: رسوخ العقيدة واإلٲباف بقضاء اهلل  - ٔ  وقدره ُب نفس ا٤بظلـو

إف ا٤بؤمن مهما تفاقم الشر، وتعاظم الضرر فإنو يعلم أف ما قضى اهلل كائن، وما ٓب 
و ِٰبق، ال رافع ٤با وضع، وال واضع ٤با رفع، وال معطي ٤با منع، يشأ ٓب يكن، وال ٰبكم ب

 وال مضل ٤بن ىدى، فبل جزع وال ىلع، وإ٭با صرب وشكر، وما عند اهلل تعأب خّب وأبقى.
وُربَّ ٧ْبَنٍة أورثت ِمْنَهًة، وربَّ نوٍر َيِشعُّ من َكِبد الظَّبلـ؛ فإفَّ النصر مع الصرِب، وإفَّ 

 إفَّ مع العسر يسرًا، فما بعد دياجّب الظبلـ إالَّ فلُق الصبح ا٤بشرؽ.  الفرج مع الكرب، و 
وصيانة اإلٲباف تسهم ُب استئصاؿ آفات اليأس والقنوط الٍب قد تصيب ا٤بظلوـ 
بسبب ما يقع عليو من الظلم، ونوَر اإلٲباف يدفُع عن ا٤بسلِم ما ينتابُو من صنوِؼ 

والتوكِل عليو.  ،ئٌم على ركائَز من الثقِة باهلل الوحشة، وما ينالُو من النوازؿ. وىو قا
٢َْٕ ََلُ َُمْؿًَصة حمس َ َُيْ ِٜ اَّللٍّ ِ َذُ٭َٮ  2َو٨ْ٦َ َحذٍّ ْ لََعَ اَّللٍّ َْ َُيْتَِكُت َو٨ْ٦َ َحَذَٮَّكٍّ َويَْؿز٫ُُْٝ ٨ْ٦ِ َظًُْر 

 ِ ْمؿِه
َ
ُٖ أ ِ َ ثَة٣  [.ٖ-ٕ]الطبلؽ: ىجسَظْكج٫ُُ إِنٍّ اَّللٍّ

٤ٍَت حمسؿ، بل سيضمهل ويزوؿ، والظلم ال يدـو وال يطو  َٞ يٍّ ٦ُ٪ْ
َ
٧َُ٤ٮا أ َّ ِي٨َ  ٥َُ٤ْٕ اَّلٍّ ًَ َوَق

٤ُِجٮنَ  َٞ  .(ٔ)((إف اهلل لَُيْمِلي للظالم حتى إذا أخذه لم يُػْفِلْتوو))  [.ٕٕٚ]الشعراء: ىجسَح٪ْ
"إف الذنوب منها ما يعجل اهلل تعأب عقوبتو،  : قاؿ أبو بكر ابن العريب

رة، والسكوت على ا٤بنكر تتعجل عقوبتو ُب الدنيا بنقو ومنها ما ٲبهل ّٔا إٔب اآلخ
 . (ٕ)"وركوب الذؿ من الظلمة للخلقاألمواؿ واألنفس والثمرات 

  
                                                

 ( تقدـ.ٔ)
 (.٘ٔ/ٜمذي )عارضة األحوذي بشرح صهيح الَب  (ٕ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

475 

 

 العلم ٕبقيقة الدنيا.  - ٕ
 والصرب على ما يصب ا٤بظلـو من الشدة والببلء:، االستعانة باهلل  - ٖ

ٌب ينصر اهلل بالصرب واحتماؿ األذى؛ ح نبيو األكـر  وقد أمر اهلل 
  .عباده ا٤بؤمنْب كما وعدىم، ويهلك الطغاة والظا٤بْب 

ُب  وُب ذلك تعليم للعباد على الصرب واحتماؿ اإليذاء؛ فإف من سنن اهلل 
قاؿ اهلل   .عباده االبتبلء؛ ليتهقق ُب ا٤بسلم معُب التكليف ا٤بتفرع عن عبوديتو هلل 

: َواوْ حمس َٟ ْٓ ٦َة يُٮَِح إَِِلْ ُ و٬ََُٮ َػرْيُ اْْلَة٧ِِ٠ْيَ َوادٍّجِ  [.ٜٓٔ]يونس: ىجسَِبْ َظِتٍّ َُيُْس٥َ اَّللٍّ
"واْصربْ على دعوهتم واحتماؿ أذاىم وإعراضهم َحٌبَّ َٰبُْكَم  : قاؿ الز٨بشري 

إنكم ستجدوف بعدي أثرة، فاصبروا اللَُّو لك بالنصرة عليهم والغلبة. وسيأٌب حديث: ))
ت ُب ىذه اآلية بالصرب على ما سامتِب الكفرة فصربت يعِب: أ٘ب أُمر  ،((حتى تلقوني

 . (ٔ)فاصربوا أنتم على ما يسومكم األمراء ا١بورة"
٤ًَْ٪َة ٩ََْصُ ال٧ُْْؤ٦ِ٪ِْيَ حمس :وقاؿ اهلل  َٔ ة  ًّٞ : ىجسَوََكَن َظ  [.ٚٗ]الرـو

أف رجبًل من  ّبعن أنس بن مالك، عن أسيد بن حض :وقد جاء  ُب ا٢بديث
ستلقوف بعدي اهلل، أال تستعملِب كما استعملت فبلنًا؟ قاؿ: ))األنصار قاؿ: يا رسوؿ 

 .(ٖ)((فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، (ٕ)أثرة

                                                

 (.ٗٔٔ/ٙ(، بتصرؼ يسّب، وانظر: البهر احمليط ُب التفسّب )ٖ٘ٚ/ ٕ( الكشاؼ )ٔ)
: (القاموس)بفتح ا٥بمزة وا٤بثلثة ُب ٝبيع النسخ ا٤بوجودة. وُب  ()أثرة()ُب )ا٤برقاة(:  ( قاؿ العبلمة القاري ٕ)

 ،: بفتح ا٥بمزة والثاء(األثرة) :لنووي(بضم ا٥بمزة وسكوف الثاء وبفتههما أيًضا. وُب )شرح مسلم ل ()أثرة()
 (.ٜٖٕٚ/ٙثبلث لغات. مرقاة ا٤بفاتيح ) ،وبكسر ا٥بمزة وإسكاف الثاء ،ويقاؿ: بضم ا٥بمزة وإسكاف الثاء

 [.٘ٗٛٔ[، مسلم ]ٕٜٖٚ( صهيح البخاري ]ٖ)
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إنكم )) :قاؿ: قاؿ لنا رسوؿ اهلل  ، وُب رواية: عن عبد اهلل
أدوا إليهم قالوا: فما تأمرنا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: )) ،((ستروف بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها

 .(ٔ)((وا اهلل حقكمحقهم، وسل
من رأى من أميره شيًئا قاؿ: )) عن النيب  وعن ابن عباس 

 .(ٕ)((يكرىو فليصبر عليو فإنو من فارؽ الجماعة شبًرا فمات، إال مات ميتة جاىلية
وىو مريض،  وعن جنادة بن أيب أمية، قاؿ: دخلنا على عبادة بن الصامت 

فقاؿ:  ، بو ٠بعتو من رسوؿ اهلل فقلنا: حدثنا أصلهك اهلل، ٕبديث ينفع اهلل
أف بَايَػَعَنا على السمع فبايعناه، فكاف فيما َأَخَذ علينا: )) دعانا رسوؿ اهلل 

والطاعة في َمْنَشِطَنا وَمْكَرِىَنا، وُعْسرِنَا َوُيْسرِنَا، وَأثَػَرٍة  علينا، وأف ال ننازع األمر 
 .(ٖ)((اهلل فيو برىافإال أف تروا كفرا بواحا عندكم من ((، قاؿ: ))أىلو

"ُب ىذه األحاديث حجة ُب ترؾ ا٣بروج على أئمة ا١بور،  : قاؿ ابن بطاؿ
ولزـو السمع والطاعة ٥بم. والفقهاء ٦بمعوف على أف اإلماـ ا٤بتغلّْب طاعتو الزمة، ما أقاـ 
ا١بمعات وا١بهاد، وأف طاعتو خّب من ا٣بروج عليو؛ ٤با ُب ذلك من حقن الدماء وتسكْب 

(( ستروف بعدى أثرًة وأمورًا تنكروىاألصهابو: )) ٮباء، أال ترى قولو الد
فوصف أهنم سيكوف عليهم أمراء يأخذوف منهم ا٢بقوؽ، ويستأثروف ّٔا، ويؤثروف ّٔا من 
ال ٘بب لو األثرة، وال يعدلوف فيها، وأمرىم بالصرب عليهم، والتزاـ طاعتهم على ما فيهم 

 . (ٗ)من ا١بور"

                                                

 [.ٕ٘ٓٚ( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.ٜٗٛٔ[، مسلم ]ٖٗٔٚ، ٗ٘ٓٚ، ٖ٘ٓٚ( صهيح البخاري ]ٕ)
 [.ٜٓٚٔ[، مسلم ]ٙ٘ٓٚ، ٘٘ٓٚلبخاري ]( صهيح اٖ)
 (.ٛ-ٚ/ٓٔشرح صهيح البخاري، البن بطاؿ ) (ٗ)
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ع والطاعة، وإف كاف ا٤بتوٕب "وفيو: ا٢بث على السم : لنوويوقاؿ اإلماـ ا
ا عسوفًا فيعطى حقو من الطاعة، وال ٱبرج عليو، وال ٱبلع، بل يتضرع إٔب اهلل تعأب ظا٤ب

 .(ٔ)ُب كشف أذاه، ودفع شره وإصبلحو. وا٤براد باألثرة: استئثار األمراء بأمواؿ بيت ا٤باؿ"
األمراء يفضلوف عليكم غّبكم ُب العطايا  "يعِب أف : وقاؿ العبلمة السندي

 .(ٕ)والواليات وا٢بقوؽ"
أقوامهم بالصرب على أئمة ا١بور كما أخرب ا٢بق  وقد أوصى الرسل 
  عن موسى :دََؾُر ُمٮََس َوَْٝٮ٫ُ٦َ حمس ُب قولو

َ
ْٮَن خ َٔ  ٨ْ٦ِ َٝٮِْم ِْٚؿ

ُ َُ َوَٝةَل ال٧َْ
 ِ ْرِض َويََؾَرَك َوآل

َ َْ ِكُؽوا ِِف ا ْٛ بْ٪َةَء٥ْ٬ُ َونَْكذَْعِّي نَِكةَء٥ْ٬ُ ِإَو٩ٍّة َٚٮَْرُ٭٥ْ ِِلُ
َ
ذ٢ُِّ خ َٞ َٟ َٝةَل َقُ٪ َ٭َذ

ِ يُٮرُِثَ٭ة ٨ْ٦َ شََنةءُ ٨ِْ٦  127َٝة٬ُِؿوَن  رَْض َّلِلٍّ
َ َْ وا إِنٍّ ا ِ َواْوَِبُ ٮ٫ِ٦ِْ اْقذًَُِٕ٪ٮا ثِةَّللٍّ َٞ َٝةَل ُمٮََس ٣ِ

ةِٝجَُح ل٧ُْ٤ِذٍَِّْٞي  َٕ ِ َوا٣ْ أف النصر والظفر للمتقْب على  :يعِب ،[ٕٛٔ-ٕٚٔ]األعراؼ: ىجس128َِٔجةدِه
 .عدوىم بالصرب، واالستعانة باهلل 

ةرِبََ٭ة ا٣ٍِِّت حمس :وقاؿ  َ٘ رِْض َو٦َ
َ َْ ٮَن َمَنةرَِق ا ُٛ َٕ ٌْ ِي٨َ ََك٩ُٮا شُْكذَ ٮَْم اَّلٍّ َٞ ْوَرثْ٪َة ا٣ْ

َ
َوأ

َٟ اْْلُْكَِن لََعَ  ِ ْخ ََك٧َُِخ َربّ ُٓ ثَةَرْكَ٪ة ذًَِ٭ة َوت٧ٍَّ ْؿ٩َة ٦َة ََكَن يَْىَ٪ وا َوَد٦ٍّ ان٢ًَِ ث٧َِة َوََبُ  ثَِِن إِِْسَ
ْٕؿُِمٮنَ  ْٮُن َوَٝٮ٫ُ٦ُْ َو٦َة ََك٩ُٮا َح َٔ  [.ٖٚٔ]األعراؼ: ىجسِْٚؿ

أف  ُب كتابو الكرٙب ُب آيات كثّبة أنو أوحى إٔب رسلو  وبْب اهلل 
 ؾ أعدائهم.والنصر ٥بم على أعدائهم، وأنو يسكنهم األرض بعد إىبل العاقبة

ُٕٮُدنٍّ ِِف حمس :قاؿ اهلل  ْو ََلَ
َ
َ٪ة أ ًِ ْر

َ
ُؿوا لِؿُُق٤ِِ٭٥ْ نَلُْؼؿَِص٪ٍُّس٥ْ ٨ِْ٦ أ َٛ ِي٨َ َز َوَٝةَل اَّلٍّ

ةل٧َِِْي  ٍّْ وَِْح إَِِلِْ٭٥ْ َربَُّ٭٥ْ نَلُْ٭٤َِس٨ٍّ ا٣
َ
َٟ ل٨ْ٧َِ  =ِم٤ٍّذَِ٪ة َٚأ ِ ِْٕؽ٥ِْ٬ َذل رَْض ٨ْ٦ِ بَ

َ َْ َو٣َجُْك١َِ٪٪ٍُّس٥ُ ا
ةِّم وََػةَف وَِخًِؽ َػة َٞ  [.ٗٔ-ٖٔ]إبراىيم: ىجس<َف ٦َ

                                                

 (.ٕٖٕ/ ٕٔ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٔ)
 (.ٖٕٓ/ٕ( حاشية السندي على سنن ابن ماجو )ٕ)
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ْخ ََك٧َُِذَ٪ة ٣ِِٕجَةد٩َِة ال٧ُْؿَْق٤َِْي حمس :وقاؿ  َٞ ْؽ َقَج َٞ  172إِجٍُّ٭٥ْ لَُ٭٥ُ ال٧َْ٪ُْىٮُروَن  171َو٣َ
ةِْلُٮَن  َ٘ ٤ََِْٗبٍّ حمس :وقاؿ  [،ٖٚٔ-ٔٚٔ]الصافات:ىجس173ِإَونٍّ ُص٪َْؽ٩َة لَُ٭٥ُ ا٣ْ َ ََ  ُ ٩َة  ٠ََذَت اَّللٍّ

َ
خ

ـٌ  ـِي َٔ َ َٝٮِيٌّ  ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ِِف حمس :وقاؿ  [،ٕٔ]آّادلة: ىجسَورُُقِِل إِنٍّ اَّللٍّ إ٩ٍِّة نَلَ٪َُْصُ رُُق٤َ٪َة َواَّلٍّ
ْمَ٭ةدُ 

َ َْ ٮُم ا ُٞ جًَْة َويَٮَْم َح ًَةةِ اَلَّ  إٔب غّب ذلك من اآليات. ..[ٔ٘]غافر: ىجساْْلَ
 .حسن ظنّْ ا٤بظلـو باهلل  - ٗ
 ،لعباده الصابرين من األجر ا١بزيل ظلـو إٔب ما أعده اهلل أف ينظر ا٤ب - ٘

 والثواب العظيم ُب اآلخرة.
 أف يدرؾ ا٤بظلـو أف ا١بزع ال يرفع الببلء. - ٙ
أف تكوف العبلقات بْب البشر مؤسسة على احملبة وا٤بودة واألخوة، وتسود فيها  - ٚ

سليمة، والَببية الصهيهة، معا٘ب الفضيلة والرٞبة، وذلك ال يكوف إال بالعقيدة ال
 والتشريعات القوٲبة. 

التهرر من الصفات ا٤بذمومة كالطمع، وا١بشع، وحظوظ النفس، والتنافس  - ٛ
 على حطاـ الدنيا.

مكافهة ا١برٲبة من خبلؿ التبصّب والتنوير، وتطبيق ا٢بدود الرادعة، وٙبقيق  - ٜ
 لطائفية:العدالة االجتماعية بْب الرعية، ومكافهة العنصرية وا

ذَِْل اْْلُؿَّ ثِةْْلُّؿِ حمس: قاؿ اهلل   َٞ ٤ًَُْس٥ُ ا٣َِْٞىةُص ِِف ا٣ْ َٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٠ُذَِت  َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

َداءٌ 
َ
ُْٕؿوِف َوأ ءٌ َٚةّتَِجةٌع ثِةل٧َْ ِػ٫ًِ ََشْ

َ
ِِفَ ََلُ ٨ِْ٦ أ ُٔ جََْث َذ٨ْ٧َ 

ُ َْ جََْث ثِة
ُ َْ َٕجِْؽ َوا جُْؽ ثِة٣ْ َٕ إَِِل٫ِْ  َوا٣ْ

 ِ ِِل٥ٌ بِإ
َ
َؾاٌب أ َٔ  ٫َُ٤َٚ َٟ ِ َؽ َذل ْٕ ٌٙ ٨ْ٦ِ َربُِّس٥ْ َورَْْحٌَح َذ٨ِ٧َ اْخَذَؽى َب َٟ ََتًِْٛ ِ َو٣َُس٥ْ  178ْظَكةٍن ذَل

ٮَن  ُٞ ٤ٍَُّٕس٥ْ َتذٍّ ْْلَةِب ٣َ
َ َْ وِّل ا

ُ
ًَةةٌ يَة أ  [.ٜٚٔ-ٛٚٔ]البقرة:  ىجس179ِِف ا٣َِْٞىةِص َظ

َْ دَُسٮحمس :قاؿ اهلل  َٓ َوَٝةد٤ُِٮ٥ْ٬ُ َظِتٍّ  ِ َٚإِِن اجَْذَ٭ْٮا َٚ َن ِٚذَْ٪ٌح َويَُسٮَن اَّلِي٨ُ َّلِلٍّ
ةل٧ِِْيَ  ٍّْ ٍّْ لََعَ ا٣

ِ ْؽَواَن إ  [.ٖٜٔ]البقرة: ىجسُٔ
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ْن حمس :وقاؿ 
َ
رِْض ََٚكةًدا أ

َ َْ َْٕٮَن ِِف ا َ َورَُقٮََلُ َوشَْك ِي٨َ ُُيَةرِبُٮَن اَّللٍّ اُء اَّلٍّ ـَ إِج٧ٍَّة َص
 
َ
ْو يَُى٤ٍُّجٮا أ

َ
ذ٤ٍُّٮا أ َٞ ٌي ُح ـْ َٟ لَُ٭٥ْ ِػ ِ ْرِض َذل

َ َْ ْٮا ٨َ٦ِ ا َٛ ْو ُح٪ْ
َ
ٍف أ َٓ رُْص٤ُُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ ِػ

َ
يِْؽيِ٭٥ْ َوأ

َ
َٓ خ ٍُّ َٞ ْو ُت

 ٥ًٌ ِْ َٔ َؾاٌب  َٔ ِػَؿةِ  ٌْ جًَْة َولَُ٭٥ْ ِِف ا ٧َُ٤ٮا  Qِِف اَلَّ ْٔ ٤ًَِْ٭٥ْ َٚة َٔ ِؽُروا  ْٞ ْن َت
َ
ِي٨َ دَةثُٮا ٨ْ٦ِ َرج٢ِْ أ ٍّْ اَّلٍّ

ِ إ
 ُٛ َ َد نٍّ اَّللٍّ

َ
 .[ٖٗ-ٖٖ]ا٤بائدة: ىجسRٮٌر رَِظ٥ًٌ أ

ِ حمس :وقاؿ  ًْ ٨َِ٦ اَّللٍّ اًء ث٧َِة ٠ََكَجة ٩ََسة ـَ يِْؽَحُ٭٧َة َص
َ
ٮا خ ُٕ َُ ةرَُِٝح َٚةْر ةرُِق َوالكٍّ َوالكٍّ

ـٌ َظ٥ً١ٌِ  ـِي َٔ  ُ  [.ٖٛ]ا٤بائدة: ىجسَواَّللٍّ
ْْيَ حمس :وقاؿ  َٕ ِف َوا٣ْ ْٛ َْٛف ثِةنلٍّ نٍّ انلٍّ

َ
٤ًَِْ٭٥ْ ذًَِ٭ة أ َٔ ِٙ َوَكَذبَْ٪ة  ْ ٩

َ َْ َٙ ثِة جْ
َ َْ َْْٕيِ َوا  ثِة٣ْ

ةَرةٌ ََلُ َو٨ْ٦َ ل٥َْ َُيْ  ٍّٛ َق ث٫ِِ َذُ٭َٮ ٠َ ٨ِّ َواْْلُُؿوَح َِٝىةٌص َذ٨ْ٧َ دََىؽٍّ ٨ٍّ ثِةلّكِ ذُِن َوالّكِ
ُ َْ ُذَن ثِة

ُ َْ ُس٥ْ َوا
ةل٧ُِٮنَ  ٍّْ َٟ ٥ُ٬ُ ا٣ ِ و٣َه

ُ
ُ َٚأ َل اَّللٍّ ـَ ْ٩

َ
 ن اآليات.إٔب غّب ذلك م ..[٘ٗ]ا٤بائدة: ىجسث٧َِة خ

إف الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديو، أوشك أف وُب ا٢بديث: )) 
 .(ٔ)((يعمهم اهلل بعقاب

 والظلم ال يدفع بالظلم، وإ٭با بتهقيق العدؿ، وأخذ الظآب بظلمو.
، وليخرجوا (ٕ)للناس؛ لّبفعوا عن الناس الظلم الرسل  وقد أرسل اهلل 

عبادة رب العباد، ومن ظلمات ا١بهل والضبلؿ إٔب نور العلم  الناس من عبادة العباد إٔب
 وا٥بداية، ومن جور األدياف إٔب عدؿ اإلسبلـ.

كما جاء   ،فبل بد أف يكوف الناس سواسية ُب ا٣بضوع لسلطة القانوف من غّب ٛبييز
أف قريًشا أٮبهم شأف ا٤برأة ا٤بخزومية الٍب سرقت، فقالوا:  عن عائشة  :ُب ا٢بديث

فقالوا: ومن ٯبَبئ عليو إال أسامة بن زيد، ِحبُّ  ؟كلم فيها رسوؿ اهلل ومن ي
أتشفع في حد )) :فكلمو أسامة، فقاؿ رسوؿ اهلل  رسوؿ اهلل 

                                                

 تقدـ.( ٔ)
ةل٧َِِْي حمس :( قاؿ اهلل ٕ) ٍّْ ٮَْم ا٣ َٞ ْ ِن ااِْخ ا٣

َ
َٟ ُمٮََس أ ٮَن َٝٮْ  :ِإَوذْ ٩َةَدى َربَّ ُٞ َْ َحذٍّ ْٮَن خَ َٔ -ٓٔ]الشعراء: ىجس;َم ِْٚؿ

ٔٔ.] 
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من حدود اهلل؟ ثم قاـ فاختطب، ثم قاؿ: إنما أىلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا 
الحد، وايم اهلل لو  سرؽ فيهم الشريف تركوه، وإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا عليو

 .(ٔ)((أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا
العدؿ والصدؽ ُب سائر ا٢بدود واألحكاـ وا٤بعامبلت من غّب ٛبييز، وال من فبل بدَّ 

ِ َولَْٮ لََعَ حمس :٧باباة. قاؿ اهلل  ٍِ ُمَ٭َؽاَء َّلِلٍّ ا٦َِْي ثِة٣ِْْٞك ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٠ُٮ٩ُٮا َٝٮٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

جْ 
َ
ٮا خ ُٕ ِ  دَتٍّج

َٓ ْوَّل ثِِ٭٧َة َٚ
َ
ُ أ ْو َٚٞرًِيا َٚةَّللٍّ

َ
ًًّة أ ِ٪ َٗ َْٝؿبَِْي إِْن يَُس٨ْ 

َ َْ ي٨ِْ َوا وِ الَْٮاَِلَ
َ
ِكُس٥ْ أ ْن ُٛ

َ
الَْ٭َٮى أ

٤٧َُْٕٮَن َػجرًِيا َ ََكَن ث٧َِة َت ٮا َٚإِنٍّ اَّللٍّ ًُ ْٕؿِ ْو ُت
َ
ِؽلُٮا ِإَوْن د٤َُْٮوا أ ْٕ  [.ٖ٘ٔ]النساء: ىجسَت

َْ َُيْؿ٦َِ٪ٍُّس٥ْ حمس :وقاؿ  ٍِ َو ِ ُمَ٭َؽاَء ثِة٣ِْْٞك ا٦َِْي َّلِلٍّ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٠ُٮ٩ُٮا َٝٮٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

َْٞٮى َْٝؿُب ل٤ِذٍّ
َ
ِؽلُٮا ٬َُٮ أ ْٔ ِؽلُٮا ا ْٕ ٍّْ تَ  [.ٛ]ا٤بائدة:  ىجسَمَ٪آُن َْٝٮٍم لََعَ خَ

ِؽلُٮا َولَْٮ ََكَن َذا ُْٝؿَّب حمس :وقاؿ  ْٔ  [.ٕ٘ٔ]األنعاـ:  ىجسِإَوَذا ٤ُْٝذ٥ُْ َٚة
ُِْيَ حمس :وقاؿ اهلل  ِك ْٞ َ ُُيِتَّ ال٧ُْ  [.ٕٗ]ا٤بائدة: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

العدؿ: وضع األمور ُب مواضعها، وإعطاء كل ذي حق حقو، والقسط: العدؿ، وبو 
   قواـ الدنيا والدين، وسبب صبلح العباد والببلد.

كلكم راع، يث: ))أف يستشعر الراعي ا٤بسؤولية ا٤بنوطة بو. جاء ُب ا٢بد - ٓٔ
وكلكم مسئوؿ عن رعيتو، فاألمير الذي على الناس راع، وىو مسئوؿ عن رعيتو، 
والرجل راع على أىل بيتو، وىو مسئوؿ عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، 
وىي مسئولة عنهم، والعبد راع على ماؿ سيده وىو مسئوؿ عنو، أال فكلكم راع، 

 .(ٕ)((وكلكم مسئوؿ عن رعيتو
  

                                                

 [.ٛٛٙٔ[،  مسلم ]ٛٛٚٙ، ٚٛٚٙ، ٖ٘ٚٗصهيح البخاري ] (ٔ)
[، صهيح مسلم ٖٛٔٚ، ٕٓٓ٘، ٛٛٔ٘، ٕٔ٘ٚ، ٕٛ٘٘، ٕٗ٘٘، ٜٕٓٗ، ٖٜٛ( صهيح البخاري ]ٕ)

[ٕٜٔٛ.] 
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 اإلنكار على الظآب: - ٔٔ
حً حمس :قاؿ اهلل  ٧َُ٤ٮا ٦ِ٪ُْس٥ْ َػةوٍّ َّ ِي٨َ  َْ دُِىًََبٍّ اَّلٍّ ٮا ِٚذَْ٪ًح  ُٞ  [.ٕ٘]األنفاؿ: ىجسَواتٍّ

من رأى منكم منكرا فَػْليُػَغيػّْْره بيده، فإف لم يستطع فبلسانو، فإف لم يستطع ))
إف الناس إذا رأوا الظالم فلم . وقد تقدـ حديث: ))(ٔ)((فبقلبو، وذلك أضعف اإليماف

 ((.يأخذوا على يديو، أوشك أف يعمهم اهلل بعقاب
ائمة لسّبة النَّيب  - ٕٔ وسّبة ا٣بلفاء الراشدين، واألئمة  ،ا٤بطالعة الدَّ

ا٤بهديْب، والسَّلف الصَّاّب، وما كانوا عليو من الزُّىد والورع والتَّقوى والعدؿ بْب الرعية ُب 
 القضاء وا٢بكم.

القضاء ا٤بناىج اإل٢بادية، واإلمدادات السرطانية للمذاىب ا٤بضلة الٍب تعمل  - ٖٔ
 على التشكيك ُب األصوؿ والثوابت.

 أف تكوف التشريعات قائمة على حفظ كرامة اإلنساف وحقوقو ومكتسباتو. - ٗٔ
 الدعاء على الظآب: - ٘ٔ

، ولو يعلم الظآب  قوة وأثر ىذا إف الدعاء أعظم وأمضى سبلح ٲبلكو ا٤بظلـو
قاؿ: بعثِب رسوؿ  عن معاذ  :السبلح ما ٘برأ على الظلم، وقد جاء ُب ا٢بديث

إنك تأتي قوًما من أىل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أف ال قاؿ: )) ،اهلل 
إلو إال اهلل وأني رسوؿ اهلل، فإف ىم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أف اهلل افترض عليهم 

، فإف ىم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أف اهلل افترض خمس صلوات في كل يـو وليلة
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإف ىم أطاعوا لذلك فإياؾ 

، فإنو ليس بينها وبين اهلل حجاب  .(ٕ)((وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلـو

                                                

 [.ٜٗصهيح مسلم ]( ٔ)
 [.ٜٔ[، صهيح مسلم ]ٖٚٗٗ، ٕٛٗٗ، ٜٙٗٔ( صهيح البخاري ]ٕ)
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استعمل مؤب لو يدعى  وعن زيد بن أسلم، عن أبيو، أف عمر بن ا٣بطاب 
، ا على ا٢ِبَمى، فقاؿ: ))ُىنَػيِّ  يا ُىَنيُّ اْضُمْم جناحك عن المسلمين، واتق دعوة المظلـو

 .(ٔ)..(( ا٢بديثفإف دعوة المظلـو مستجابة
؛ فإنها تحمل على الغماـ، يقوؿ اهلل جل وُب رواية: )) اتقوا دعوة المظلـو

 .(ٕ)((جاللو: وعزتي وجاللي ألنصرنك ولو بعد حين
َٟ حمس :ٲبهل الظآب وال يهملو. قاؿ اهلل   ودؿ ا٢بديث على أف اهلل َوَربَّ

َؾاَب ث٢َْ لَُ٭٥ْ َمٮٌِْٔؽ ٨َْ٣ َُيُِؽوا ٦ِ  َٕ ٢َ لَُ٭٥ُ ا٣ْ َٕضٍّ ٮُر ذُو الؿٍّْْحَحِ لَْٮ يَُؤاِػُؾ٥ْ٬ُ ث٧َِة ٠ََكُجٮا ٣َ ُٛ َ٘ ٨ْ ا٣ْ
 ًٓ

ِ ا٤بظلـو  ووقوع العفو عن بعض أفراد الظلمة يكوف مع تعويض [.ٛ٘]الكهف: ىجسُدو٫ِ٩ِ َمْٮن
 . (ٖ)فهو نصر أيًضا: وفيو ٙبذير شديد من الظلم، وأف مراتعو وخيمة، ومصائبو عظيمة

؛ فإنها تصعد إلى السماء كأنها َشَراروُب رواية: ))  . (ٗ)((اتقوا دعوة المظلـو
وقد قاؿ  ،: كناية عن سرعة الوصوؿ؛ ألنو مضطر ُب دعائو((كأنها شرار))وقولو: 
 :٨ْ ُُيًُِت احمس ٍّ٦

َ
ؿٍّ إَِذا َدََعهُ أ َُ ٌْ وكلما قوي الظلم قوي تأثّبه ُب النفس،  [.ٕٙ]النمل: ىجسل٧ُْ

                                                

يعينو ا٢باكم وٱبصصو لرعي مواشي الزكاة وغّبىا ٩با يرجع  موضع :(ا٢ِبَمى[. و)ٜٖ٘ٓصهيح البخاري ] (ٔ)
 وٲبنع عامة الناس من الرعي فيو. ،ملكو إٔب بيت ماؿ ا٤بسلمْب

[، والدينوري ُب ٜٛ٘[، وا٣برائطي ُب )مساوئ األخبلؽ( ]ٜٕٛٔ( أخرجو الدواليب ُب )الكُب واأل٠باء( ]ٕ)
(: "فيو من ٓب أعرفو". لكن ٕ٘ٔ/ٓٔ)  [. قاؿ ا٥بيثميٖٛٔٚ[، والطربا٘ب ]ٖٖٚٔآّالسة( ])

[. ٖٖٚ(: "ال بأس بإسناده ُب ا٤بتابعات". وأخرجو أيًضا: القضاعي ]ٖٓٔ/ٖ)  قاؿ ا٤بنذري
  وللهديث أطراؼ أخرى.

 (.ٔٗٔ/ٔفيض القدير ) (ٖ)
متفق على االحتجاج ّٔم". ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا:  [، وقاؿ: "رواة ىذا ا٢بديثٔٛ( أخرجو ا٢باكم ]ٗ)

 [.ٖٚٓالديلمي ]



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

483 

 

، فقويت استجابتو. والشرر: ما تطاير من النار ُب ا٥بواء. شبو  فاشتدت ضراعة ا٤بظلـو
 . (ٔ)سرعة صعودىا بسرعة طّباف الشرر من النار

ه على دعوة المظلـو مستجابة، وإف كانت من فاجر ففجور وُب رواية: ))
 . (ٕ)((نفسو

 من الظلم: االستعاذة باهلل  - ٙٔ
من الظلم كما جاء ُب أكثر من  يستعيذ باهلل  كاف النيب 

اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة، والذلة، وأعوذ بك )) :حديث، منها قولو 
 . (ٖ)((من أف أظلم، أو أظلم

ظلمو فقد عوُب،  "فمن سلم من ظلم غّبه وسلم الناس من : قاؿ ابن رجب
 .(ٗ)وعوُب الناس منو. وكاف بعض السلف يدعو: اللهم سلمِب وسلم مِب"

بسم كاف إذا خرج من بيتو قاؿ:  ))  أف النيب  وعن أـ سلمة 
، أو  ، أو ُأَزؿَّ اهلل تَػوَكَّْلُت على اهلل، اللهم إنّْي أعوذ بك أف أِضلَّ أو ُأَضلَّ، أو أِزؿَّ

 .(٘)((أْجَهَل أو ُيْجَهَل عليَّ أْظِلَم أو ُأْظَلَم، أو 
                                                

 (.ٕٗٔ/ٔفيض القدير )( ٔ)
  [، قاؿ ا٥بيثميٜ٘ٚٛ[، وأٞبد ]ٖٜٕٗٚ[، وابن أيب شيبة ]ٕٓ٘ٗأخرجو الطيالسي ] (ٕ)

 [، والطربا٘ب ُبٛٛ٘(: "إسناده حسن". وأخرجو أيًضا: ا٣برائطي ُب )مساوئ األخبلؽ( ]ٔ٘ٔ/ٓٔ)
[. وا٢بديث ُب سنده: أبو معشر، وىو ضعيف؛ لسوء ٖ٘ٔ[، والشهاب القضاعي ]ٖٛٔٔ)الدعاء( ]

  (.ٖٓٙ/ٖحفظو، لكن حديثة يصلح للمتابعة، وىذا منو؛ ولذا حسنو ا٥بيثمي، وابن حجر ُب )الفتح( )
[، ٗٗ٘ٔد ][، وأبو داو ٕٖٗٛ[، وابن ماجو ]ٛٚٙ[، والبخاري ُب )األدب ا٤بفرد( ]ٖ٘ٓٛ( أخرجو أٞبد ]ٖ)

[، وقاؿ: "صهيح ٖٜٛٔ[،  وا٢باكم ]ٖٓٓٔ[، وابن حباف ]ٓٙٗ٘[، والنسائي ]ٕٙٔٛوالبزار ]
 [. ٖٓ٘ٔٔاإلسناد على شرط مسلم". وأخرجو أيًضا: البيهقي ]

 (.ٕٓٔشرح حديث لبيك اللهم لبيك )ص: (ٗ)
[، وقاؿ: "حسن ٕٖٚٗ[،  والَبمذي ]ٖٗٛٛ[، وابن ماجو ]ٕٙٔٙٙ[، وأٞبد ]ٕٔٚٔأخرجو الطيالسي ]( ٘)

 =[ وأخرجو غّبٜٖٓٓٔ[، والبيهقي ]ٜٚٓٔ[، وا٢باكم ]ٙٛٗ٘صهيح". وأخرجو أيًضا: النسائي ]
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وا٣بروج من البيت مظنة الظلم بسبب االختبلط بالناس على اختبلؼ مشارّٔم، 
من أف يظلم أو يقع عليو  وتعدد أىوائهم؛ فلذلك استهب للمسلم أف يستعيذ باهلل 

بد أف يعاشر الناس، ويزاوؿ  إف اإلنساف إذا خرج من منزلو ال":  قاؿ الطييب ظلم.
فبل ٱبلو من  ،، فيخاؼ أف يعدؿ عن الصراط ا٤بستقيم، فإما أف يكوف ُب أمر الدينورماأل
فإما بسبب جرياف ا٤بعاملة معهم بأف يظلم أو  ،ضل، وإما يكوف ُب أمر الدنياضل أو يُ يَ 
، فاستعيذ من ىذه عليو هلٯبُ فإما أف ٯبهل أو  ،ظلم، وإما بسبب االختبلط وا٤بصاحبةيُ 

وعن عبد . (ٔ)"وا٤بشاكلة اللفظية ،سلس موجز، وروعي ا٤بطابقة ا٤بعنويةاألحوؿ كلها بلفظ 
َعوَُّذ من وعثاء السفر،   كاف رسوؿ اهللاهلل بن َسْرِجَس، قاؿ: )) إذا سافر يَػتػَ

، وسوء المنظر في األىل (ٕ)الكور وكآبة المنقلب، والحور بعد ، ودعوة المظلـو
 من الظلم كثّبة.  واألحاديث ُب االستعاذة باهلل. (ٖ)((والماؿ

أف ٯبنَبو الظلَم وأسبابَو، وأف يكوَف ُب  ومن خّب الدعاء: أف يسأؿ العبُد ربَّو 
ةل٧َِِْي حمس :عداد الظا٤بْب. قاؿ اهلل  ٍّْ ٮِْم ا٣ َٞ ٤َْ٪ة ِٚذْ٪ًَح ل٤ِْ َٕ َْ ََتْ َٟ ٨َِ٦  85َربٍَّ٪ة  ِ َوََنَِّ٪ة ثِؿَْْحَذ

ٮِْم ا٣ََْكِٚؿِي٨َ  َٞ ةل٧ِِْيَ حمس [.ٙٛ-٘ٛ]يونس: ىجس86ا٣ْ ٍّْ ٮِْم ا٣ َٞ ٤ِِْن ِِف ا٣ْ َٕ َٓ ََتْ  [.ٜٗ]ا٤بؤمنوف: ىجسَرّبِ َٚ
ٙبقيق األماف ُب آّتمع بْب الرعية ٕبيث يأمن اإلنساف على نفسو ومالو  - ٚٔ

 وعرضو.

                                                                                                                                   

"حديث صهيح، رواه أبو داود، والَبمذي، والنسائي، وابن ماجو.  :واحد. قاؿ اإلماـ النووي =
أو نضل، أو . وُب رواية الَبمذي: ))إنا نعوذ بك من أف نزؿ، "حديث صهيح" : قاؿ الَبمذي

 (.ٖٕ-ٕٕنظلم، أو نظلم، أو ٪بهل، أو ٯبهل علينا(( بلفظ ا١بمع". األذكار )ص:
(، وانظر: مرقاة ا٤بفاتيح ٜٗٓٔ/ٙ) ( شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن(ٔ)

 (.ٖٕٔ/ ٘(، فيض القدير )ٜٗٙٔ/ٗ)
 ( تقدـ بيانو.ٕ)
 [.ٖٖٗٔصهيح مسلم ] (ٖ)
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ٙبقيق التَّكافل بْب النَّاس، فيأخذ غنيهم بيد فقّبىم، وقويهم بيد ضعيفهم،  - ٛٔ
 ويصبح ا١بميع إخوة متهابْب.

مكافهة البطالة؛ ألف العمل يشغل اإلنساف، ويسد حاجتو، ويعاِب أمراًضا  - ٜٔ
يسببها الفراغ، منها التطلع إٔب ما عند اآلخرين، ورٗبا يؤوؿ ذلك إٔب ا٢بسد، والسعي إٔب 

 إزالة النعمة عن البعض.
ا٤بسارعة أب األعماؿ الصا٢بة، وال سيما ُب زماف انتشار الظلم والفساد،  - ٕٓ

لبة ا٥بوى على النفوس والطباع؛ فإف الثبات على ا٢بق ُب مثل ذلك الوقت أفضل وغ
 وأعظم.

 ا٢بلم، والصرب، وكظم الغيظ، واستهضار ما جاء ُب ذلك من الفضل. – ٕٔ
 أف ٰبذر ا٤بكلف أسباب الظلم. - ٕٕ
 أف ٲبلك اإلنساف نفسو عند الغضب، وٯبتنب أسباب الغضب. – ٖٕ
 لم، وعواقبو ا٤بهلكة.التبصّب بآثار الظ - ٕٗ
ٕ٘ - :  نصرة ا٤بظلـو

ركيزة من  ألف األخوة ُب اهلل  ونصرة ا٤بسلم أمر مطلوب، وىو من اإلٲباف؛
ركائز ىذا الدين، ورابطة وثيقة تسمو على سائر العبلقات الٍب تربط بْب الناس؛ ألهنا مبنية 

ْ حمس :على العقيدة، وىي أوثق الروابط وأقواىا. قاؿ اهلل   ىجس٧ُْؤ٦ِ٪ُٮَن إِْػٮَةٌ إ٧٩ة ال
 [. ٓٔ]ا٢بجرات:

واإلخوة ُب الدين رابطة متينة توجب على ا٤برء السعي ُب خّب أخيو من خبلؿ 
النصح واإلرشاد والتعاوف على الرب والتقوى والعمل الصاّب، وٙبذيره من الظلم والبغي 

ََ حمس :والشر، ومنعو من ذلك إف سلك طريقو، أو سعى إليو. قاؿ اهلل  َذةِن ٨َِ٦ ِإَوْن  َٛ ِ ةن
ةد٤ُِٮا ا٣ٍِِّت َتجِِْغ ظَ  َٞ ْػَؿى َذ

ُ َْ ْخ إِْظَؽا٧َ٬ُة لََعَ ا َ٘ ْو٤ُِعٮا ثَحَْ٪ُ٭٧َة َٚإِْن بَ
َ
ِتٍّ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي اْرَذَذ٤ُٮا َٚأ

َ ُُيِ  ٮا إِنٍّ اَّللٍّ ُُ ِْٝك
َ
َْٕؽِل َوأ ْو٤ُِعٮا ثَحَْ٪ُ٭٧َة ثِة٣ْ

َ
ِ َٚإِْن َٚةءَْت َٚأ ْمؿِ اَّللٍّ

َ
َُِْي دَِِفَء إَِِل أ ِك ْٞ  9تَّ ال٧ُْ
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٤ٍَُّٕس٥ْ دُؿَْْحُٮَن  َ٣ َ ٮا اَّللٍّ ُٞ َػَٮيُْس٥ْ َواتٍّ
َ
ْو٤ُِعٮا َبْْيَ أ

َ
-ٜ]ا٢بجرات: ىجس:إِج٧ٍَّة ال٧ُْْؤ٦ُِ٪ٮَن إِْػٮَةٌ َٚأ

ٔٓ.] 
المسلم أخو المسلم ال يظلمو وال يسلمو، ومن كاف في حاجة وُب ا٢بديث: ))

مسلم كربة، فرج اهلل عنو كربة من كربات يـو أخيو كاف اهلل في حاجتو، ومن فرج عن 
 .(ٔ)((القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهلل يـو القيامة

أي: ال يَبكو مع من يؤذيو، وال فيما يؤذيو، بل ينصره ويدفع  ((وال يسلمو))فقولو: 
 . (ٕ)عنو

ال تحاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع وُب رواية: ))
المسلم أخو المسلم، ال يظلمو  ،(ٖ)م على بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخوانًابعضك

بحسب امرئ ((، ويشّب إٔب صدره ثبلث مرات، ))وال يخذلو، وال يحقره التقوى ىاىنا
من الشر أف يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حراـ، دمو، ومالو، 

 .(ٗ)((وعرضو
م، ال يخونو وال يكذبو وال يخذلو، كل المسلم المسلم أخو المسلوُب رواية: ))

 .(٘)((على المسلم حراـ، عرضو ومالو ودمو
  

                                                

 [.ٛ٘[، ومسلم ]ٕٕٗٗري ]( صهيح البخأ)
 (.ٜٚ/ ٘( انظر: فتح الباري، البن حجر )ٕ)
ُب )شرحو لصهيح مسلم(: "أي: كونوا كإخواف النسب ُب الشفقة واحملبة   ( قاؿ أبو العباس القرطيبٖ)

(، وانظر: طرح ٕٖ٘/ٙوالرٞبة وا٤بواساة وا٤بعاونة والنصيهة" ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيو كتاب مسلم )
 (. ٖٛٗ/ٓٔ(، فتح الباري، البن حجر )ٜٚ/ٛ، للعراقي )التثريب

 [. ٕٗٙ٘( صهيح مسلم ]ٗ)
 [.ٜٔٛٛ[، وقاؿ: "حسن غريب"، وأخرجو أيًضا: البزار ]ٕٜٚٔ( أخرجو الَبمذي ]٘)
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الرباء بن عازب  :كما ُب حديث  ،وقد جاء ُب غّب موضع األمر بنصرة ا٤بظلـو
  أنو قاؿ: أمرنا النيب  ،بسبع، وهنانا عن سبع: أمرنا باتباع ا١بنائز

، وإبرار الَقَسم، وَردّْ السبلـ، وتشميت وعيادة ا٤بريض، وإجابة الداعي، ونصر  ا٤بظلـو
العاطس، وهنانا عن: آنية الفضة، وخاًب الذىب، وا٢برير، والديباج، َوالَقسّْيّْ، 

 .(ٔ)واإلستربؽ
انصر أخاؾ ظالًما أو )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  وعن أنس 

تأخذ فوؽ ا؟ قاؿ: ))(( قالوا: يا رسوؿ اهلل، ىذا ننصره مظلوًما، فكيف ننصره ظا٤بمظلوًما
 .(ٕ)((يديو

وُب رواية: )ٙبجزه عن الظلم(، أي: ٛبنعو منو وٙبوؿ بينو وبينو؛ فإف منعك إياه من 
 الظلم نصر لو على شيطانو الذي يغويو، وعلى نفسو األمارة بالسوء.

"والنصرة عند العرب: اإلعانة والتأييد، وقد فسره رسوؿ اهلل  : قاؿ ابن بطاؿ
 آب منعو من الظلم؛ ألنو إذا تركتو على ظلمو وٓب تكفو عنو أداه أف نصر الظ

ذلك إٔب أف يقتو منو؛ فمنعك لو ٩با يوجب عليو القصاص نصره، وىذا يدؿ من باب 
 .(ٖ)ا٢بكم للشيء وتسميتو ٗبا يؤوؿ إليو، وىو من عجيب الفصاحة، ووجيز الببلغة"

اإلعانة والنصر، ومعناه: إذا "قاؿ العلماء: ا٣بذؿ: ترؾ  :وقاؿ اإلماـ النووي 
 . (ٗ)استعاف بو ُب دفع ظآب و٫بوه لزمو إعانتو إذا أمكنو وٓب يكن لو عذر شرعي"

  

                                                

 [.ٕٙٙٓ[، مسلم ]ٕٕٕٙ، ٖٙٛ٘، ٖ٘ٙ٘، ٘ٚٔ٘، ٕ٘ٗٗ، ٜٖٕٔصهيح البخاري ] (ٔ)
 [.ٕٜ٘ٙ، ٕٗٗٗ، ٖٕٗٗ( صهيح البخاري ]ٕ)
 (.ٕٚ٘/ٙرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ش (ٖ)
 (.ٕٓٔ/ٙٔشرح النووي على صهيح مسلم )( ٗ)
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قاؿ: اقتتل غبلماف غبلـ من ا٤بهاجرين، وغبلـ من األنصار،  وعن جابر 
فنادى ا٤بهاجر أو ا٤بهاجروف: يا للمهاجرين، ونادى األنصاري: يا لؤلنصار، فخرج رسوؿ 

قالوا: ال يا رسوؿ اهلل إال  ،!((ما ىذا؟ دعوى أىل الجاىليةفقاؿ: ))  اهلل
فال بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالًما أو أف غبلمْب اقتتبل فكسع أحدٮبا اآلخر، قاؿ: ))

 .(ٔ)((مظلوًما، إف كاف ظالًما فلينهو، فإنو لو نصر، وإف كاف مظلوًما فلينصره
 وا١باه. وتكوف النصرة بالنفس وا٤باؿ والدعاء

 العفو والتسامح: - ٕٙ
 إف من األخبلؽ الٍب تورث احملبة: العفو، والتسامح.

ومن العفو ما يكوف لو أثر على ا٤بعتِدي قد ٰبملو على التوبة واإلنابة وترؾ 
 االعتداء.

مقابلَة اإلساءة باإلحساف، وُحْسَن ا٣بُلق سبًبا يكوف بو العدوُّ  وقد جعل اهلل 
ِي حمس :فيو صداقُة الصديق، قاؿ اهلل  صديًقا، وتتمكَّنُ  ْظَك٨ُ َٚإِذَا اَّلٍّ

َ
ْٓ ثِة٣ٍِِّت ِِهَ أ اْدَذ

٫ٍُّ٩ َوِّلٌّ َْح٥ًٌِ 
َ
َؽاَوةٌ ٠َد َٔ َٟ َوبَحْ٪٫َُ  إف كل إساءة تقابل باإلحساف سوؼ  [.ٖٗ]فصلت: ىجسثَحَْ٪

نك يكوف لو من األثر الطيب ما ٲبهو أثرىا، ويعاِب ما أحدثتو من صدع وجفاء. يعِب: أ
إذا أحسنت إٔب من أساء إليك قادتو تلك ا٢بسنة إٔب مصافاتك و٧ببتك. ومقابلة السيئة 

إالَّ من امتلك زماـ نفسو.  با٢بسنة مرتبة عظيمة ال يرتقي إليها من عباد اهلل 
 والدفع بالٍب ىي أحسن قد يكوف بالقوؿ كما يكوف بالفعل.

ئة، ولكن يعفو ال يدفع السيئة بالسيأنو: )) ومن أخبلؽ النيب 
فهو )يعفو(، أي: ُب الباطن )ويصفح(، أي: ُب الظاىر عن صاحب  (ٕ)((ويصفح
 السيئة. 

                                                

 [.ٕٗٛ٘صهيح مسلم ] (ٔ)
 [.ٖٛٛٗبخاري ]صهيح ال( ٕ)
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اُء َقحِّبٍَح َقحِّبٌَح ٦ِس٤َُْ٭ة حمس :ُب تفسّب قوؿ اهلل  قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  ـَ وََص
ةل٧ِِْيَ  ٍّْ َْ ُُيِتَّ ا٣ ِ إ٫ٍُّ٩ِ  ْصُؿهُ لََعَ اَّللٍّ

َ
ْو٤ََط َٚأ

َ
ة َوأ َٛ َٟ  :3 َذ٨ْ٧َ َخ ِ و٣َه

ُ
٫٧ِْ٤ِ َٚأ ُّ َؽ  ْٕ َول٨ِ٧ََ اجَْذََصَ َب

٤ًَِْ٭٥ْ ٨ِْ٦ َقب٢ًٍِ  َٔ ِ  ;٦َ3ة  ّٜ َ٘رْيِ اْْلَ ِ رِْض ث
َ َْ ُ٘ٮَن ِِف ا ٧ُِ٤ٮَن انلٍّةَس َويَجْ ْْ ِي٨َ َح ب٢ًُِ لََعَ اَّلٍّ إِج٧ٍَّة الكٍّ

ِِل٥ٌ 
َ
َؾاٌب أ َٔ َٟ لَُ٭٥ْ  ِ و٣َه

ُ
َٟ  >3أ ِ َؿ إِنٍّ َذل َٛ ُمٮرِ  َول٨ْ٧ََ َوََبَ وََد

ُ َْ ـِْم ا َٔ  [:ٖٗ-ٓٗ]الشورى: ىجس=3ل٨ِْ٧َ 
اءُ َقحِّبٍَح َقحِّبٌَح ٦ِس٤َُْ٭ةحمس :قولو " ـَ ٤ًَُْس٥ْ حمس :، كقولو ىجسوََص َٔ َذ٨ِ٧َ اْخَذَؽى 

٤ًَُْس٥ْ  َٔ ٫ًَْ٤ِ ث٧ِِس٢ِْ ٦َة اْخذََؽى  َٔ َٕةُِٝجٮا ث٧ِِس٢ِْ حمسوكقولو:  [،ٜٗٔ]البقرة: ىجسَٚةْخذَُؽوا  ِإَوْن ََعَرجُْذ٥ْ َذ
ةثِؿِي٨َ ٦َ  ُت٥ْ لَُ٭َٮ َػرْيٌ ل٤ِىٍّ ِجْذ٥ُْ ث٫ِِ َو٣َه٨ِْ َوََبْ ٝٮ ُٔ فشرع العدؿ وىو القصاص،  ،[ٜٕٔ]النهل: ىجسة 

َق ث٫ِِ َذُ٭َٮ حمس  :وندب إٔب الفضل وىو العفو، كقولو  َواْْلُُؿوَح َِٝىةٌص َذ٨ْ٧َ دََىؽٍّ
ةَرةٌ ََلُ  ٍّٛ ة وَ حمس و٥بذا قاؿ ىاىنا: [؛٘ٗ]ا٤بائدة: ىجس٠َ َٛ ِ َذ٨ْ٧َ َخ ْصُؿهُ لََعَ اَّللٍّ

َ
ْو٤ََط َٚأ

َ
أي: ال ، ىجسأ

وما زاد اهلل عبًدا بعفو إال كما صح ُب ا٢بديث: )) ، يضيع ذلك عند اهلل
ةل٧ِِْيَ حمس، وقولو: (ٔ)((عزِّا ٍّْ َْ ُُيِتَّ ا٣  .(ٕ)أي: ا٤بعتدين، وىو ا٤ببتدئ بالسيئة" ،ىجسإ٫ٍُّ٩ِ 

 التوبة واالستغفار: – ٕٚ
ن أف للتوبة أربعة شروط: اإلقبلع عن ا٤بعصية حااًل، ذكر أكثر الفقهاء وا٤بفسري

والندـ على فعلها ُب ا٤باضي، والعـز عزًما جازًما أف ال يعود إٔب مثلها أبًدا. واإلقبلع عن 
الذنب ال يتم إال برد ا٢بقوؽ إٔب أىلها، أو باستهبل٥بم منها ُب حالة القدرة، وىذا كما 

وؽ اهلل تعأب، كدفع الزكوات، والكفارات إٔب يلـز ُب حقوؽ العباد يلـز كذلك ُب حق
 مستهقيها.

                                                

 [.ٕٛٛ٘( صهيح مسلم ]ٔ)
 (.ٕٕٔ -ٕٔٔ/ ٚ( تفسّب ابن كثّب )ٕ)
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من كانت عنده َمْظِلَمة ألخيو فَػْلَيَتَحلَّْلو منها، فإنو ليس ثم ))وقد تقدـ حديث: 
دينار وال درىم، من قبل أف يُػْؤَخَذ ألخيو من حسناتو، فإف لم يكن لو حسنات ُأِخَذ 

 .(ٔ)((من سيئات أخيو فطرحت عليو
ر ُب القاضي الشروط الٍب ذكرىا أىل العلم حٌب يكوف أىبًل للقضاء أف تتوف - ٕٛ

والفطنة، واألىلية الستنباط األحكاـ من مصادر التشريع،  من ٫بو: العدالة والعلم،
واألمانة، والصدؽ، والتقوى، واإلخبلص، والقوة، والعفة، وا٢بلم ويتجنب الغضب، 

 والرٞبة .. إٔب غّب ذلك. 
من اآلفات ا١بسدية الٍب تؤثر على ا٢بكم، وأف يسلم من سبلمة القاضي  - ٜٕ

 اتباع ا٥بوى، أو ا٤بيل لعصبية، أو حملبة، أو النتقاـ، أو لطمع، و٫بو ذلك.  
 القضاء بْب العباد با٢بق والعدؿ. - ٖٓ
أف يبذؿ القاضي ا١بهد، ويستفرغ الوسع ُب معرفة ا٢بكم الشرعي، وأف  - ٖٔ

لقضايا قبل الفصل ُب ا٢بكم اطبلًعا وافًيا ال تردد فيو وال يبهث ُب األدلة، ويطلع على ا
 ريب.

 أف يستشعر القاضي مكانة القضاء، وأثر ا٢بكم.  - ٕٖ
 أف يتجنَّب القاضي أف يعنف أحد ا٣بصمْب دوف اآلخر. - ٖٖ
أف ٰبرص على حفظ ا٢بقوؽ، وإقامة العدؿ، واإلصبلح بْب ا٤بتخاصمْب،  - ٖٗ

 واألمواؿ.وصيانة األنفس واألعراض 
؛ لكونو مثبًل قريًبا لو، أف ال ٲبيل القاضي ولو بأدٗب ميل إٔب أحد ا٣بصمْب - ٖ٘

 أو صديًقا، أو صاحب جاه تُرجى منفعتو، أو رئاسة ُٚباؼ سلطتو.
 أف يكوف القاضي ذا حصانة، ويتمتع باالستقبلؿ، وال يتأثر بالسياسة. - ٖٙ

                                                

 [.ٖٗ٘ٙصهيح البخاري ] (ٔ)
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 أف يدرأ القاضي ا٢بدوَد بالشبهات. - ٖٚ
 أف ال يقبل القاضي شفاعة ُب حدٍّ من حدود اهلل تعأب. - ٖٛ
 أف ال يقبل القاضي رشوة.   - ٜٖ
أف يطالع سّبة السلف ومن تبعهم بإحساف ومدى تورعهم ُب القضاء،  - ٓٗ

 .وخوفهم اهلل 
أف يكوف العلماء عونًا للقاضي أو ا٢باكم ينصهوف، ويرشدوف، ويُػَقوُّْموف،  - ٔٗ

هار ا٢بق، ودحض الباطل، وال ينافقوف أو يداىنوف ألجل عرض زائل، وال يسكتوف عن إظ
 أو حظٍّ من حظوظ الدنيا.
الدين قاؿ: )) أف النيب  عن ٛبيم الداري  :وقد جاء ُب ا٢بديث

 .(ٔ)((هلل، ولكتابو، ولرسولو، وألئمة المسلمين، وعامتهم(( قلنا: ٤بن؟ قاؿ: ))النصيحة
ُأِعيُذَؾ باهلل يا كعب )) : رسوؿ اهلل وعن كعب بن ُعْجرَة قاؿ: قاؿ ٕب

قَػُهْم في كذبهم،  بن ُعْجَرَة من أمراء يكونوف من بعدي، فمن َغِشَي أبوابهم َفَصدَّ
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منو، وال يرد علي الحوض، ومن َغِشَي 

ُهْم على  قْػُهْم في كذبهم، ولم يُِعنػْ ظلمهم، فهو ِمنّْي وأنا أبوابَهم أو لم يَػْغَش ولم ُيَصدّْ
يا كعب بن عجرة الصالة برىاف، والصـو ُجنٌَّة َحِصيَنة، ، منو، وَسَيِرُد َعَليَّ الَحْوضَ 

النار، يا كعب بن عجرة، إنو ال يَػْربُو لحم  والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ 
 .(ٕ)نبت من ُسْحٍت إال كانت النار أولى بو((

 
 

                                                

 [.٘٘( صهيح مسلم ]ٔ)
قاؿ ا٥بيثمي  [.ٕٕٔسن غريب"، وأخرجو أيًضا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ][، وقاؿ: "حٗٔٙ( أخرجو الَبمذي ]ٕ)

 (ٔٓ/ٕٖٓ" :)ورجالو ثقات(األوسط)الَبمذي باختصار. رواه الطربا٘ب ُب  رواه ،". 



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

492 

 

وأعانهم على أي: من العلماء وغّبىم، ))، "((فمن دخل عليهمقولو: ))
((، أي: بيِب وبينهم براءة ونقض فليس مني ولست منو((، أي: باإلفتاء و٫بوه ))ظلمهم

 .(ٔ)ذمة"
وقد وضع رِْجَلُو ُب  وعن طارؽ بن شهاب أف رجبًل سأؿ رسوؿ اهلل 

 .(ٖ)((كلمة حق عند سلطاف جائر، َأيُّ: ا١بهاد أفضل قاؿ: ))(ٕ)اْلَغْرز
أف يعتزؿ القاضي األمر إذا وجد أنو غّب قادر على إقامة العدؿ، وكاف عاجزًا  - ٕٗ

 عن اإلنصاؼ ُب ا٢بكم، أو ال يتمتع باالستقبلؿ با٢بكم.
 
  

                                
  

                                                

 (.ٕٓٔٗ/ٙ) مرقاة ا٤بفاتيح، (ٗٗٗ -ٖٗٗ/ٙٙبفة األحوذي )انظر: ( ٔ)
وىو ركاب كور البعّب إذا كاف من جلد أو خشب.  )الغرز( ىو بفتح الغْب ا٤بعجمة ٍب راء ساكنة ٍب زاي، (ٕ)

(. قاؿ ابن عبد ٜٚ/ٛوقيل: ىو الكور مطلًقا، كالركاب للسرج. انظر: شرح النووي على صهيح مسلم )
الغرز ال يكوف إال ُب الرحاؿ على ا١بماؿ، وىو ٗبنزلة الركاب من السروج من ٝبل وغّبه.  : الرب

 (.ٕٚ٘/ٛاالستذكار )
[، والضياء ُب )ا٤بختارة( ٕٚٗ[، والدواليب ُب )الكُب واأل٠باء( ]ٜٕٓٗ[، والنسائي ]ٕٛٛٛٔ] أخرجو أٞبد( ٖ)

 ( بعد عزوه للنسائي: "إسناده صهيح".ٛ٘ٔ/ٖ[. قاؿ ا٤بنذري )ٕٕٔ]
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 واضطذروناضثاظي اضـطـبحث                                           
 أصل طال اضيتيم                                          

 
 

 أواًل: تعريف اليتيم والتحذير من أكل ماؿ اليتيم:
ـٌ ويتامى. وقد يَِتَم الصيبُّ  :اليتيم ٝبعو: قاؿ ا١بوىري  يَػْيَتُم  -بالكسر– أْيتا

ل األـ. . والُيْتُم ُب الناس من قبل األب، وُب البهائم من قب-بالتسكْب فيهما-ا ا ويَػْتمً يُػْتمً 
مفرد يعز نظّبه فهو  شيءا. وكلُّ صار أوالدىا أْيتامً  :أَيْػَتَمِت ا٤برأُة فهي موًِبٌ، أي :يقاؿ

 .(ٔ)"ُدرٌَّة يَتيمة :يَتيٌم، يقاؿ
اْلُيْتم، واْلَيِتيم، واْلَيِتيَمة، ) :قد َتَكرََّر ُب ا٢بديث ذكر" :وقاؿ ابن األثّب 

ؼ منو. اْلُيْتُم ُب النَّاس: فَػْقُد الصَّيبّْ أباُه قبل البلوغ، وُب وما َتَصرَّ  (واأْلَيْػَتاـ، واْلَيَتاَمى
ْـّ. وأصل : فَػْقُد اأُل  بالضم والفتح: االنفراد. -اْلُيْتُم  الدَّوابّْ

: وٝبعها يتيمة، واألنثى يتيم، فهو يَػْيَتمُ  -بالكسر– الصيب يَِتمَ  وقدوقيل: الغفلة. 
 اسم عنهما زاؿ بلغا وإذا. وأسارى كأسّب يتامى، على اليتيم ٯبمع وقد. ويتامى أيتاـ،
  النيب يسموف كانوا كما البلوغ، بعد ٦بازًا عليهما يطلق وقد. حقيقة اليتم
 .أبيو موت بعد رباه ألنو طالب؛ أيب يتيم: كبّب وىو

                                                

 (.ٕٗٙٓ/٘مادة: )يتم( ) للجوىري، ( الصهاح،ٔ)
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 أراد ،(ٔ)((ِإْذنُػَها فهو سكتت فإف نَػْفِسَها، في اْلَيِتيَمةُ  ُتْسَتْأَمرُ )) ا٢بديث: ومنو
 بالغة وىي بو فدعيت اليتم اسم فلزمها بلوغها، قبل أبوىا مات الٍب البالغة البكر اليتيمة:ب

 .٦بازًا
 .عنها ذىب تزوجت فإذا تتزوج، ٓب ما اليتم اسم عنها يزوؿ ال ا٤برأة: وقيل
 فضهك يتيمة امرأة إ٘ب: فقالت إليو جاءت امرأة أف :الشعيب  حديث ومنو
 .ضعائف أي: يتامى. كلهن النساء: فقاؿ أصهابو،
 توُب (ٕ)موٛبة امرأة إ٘ب: الغفاري خفاؼ بنت لو قالت :عمر  حديث وُب

 .(ٖ)أيتاًما" أوالدىا كاف إذا وموٛبة، موًب فهي ا٤برأة أيتمت: يقاؿ وتركهم. زوجي
؛ ٢بديث: (ٗ)من مات أبوه وىو دوف البلوغ ُب االصطبلح: اليتيميتبْب ٩با تقدـ أف و 

 البلوغ. :وا٤براد من االحتبلـ. (٘)((احتالـال يُػْتَم بعد ))
يها، واآليات الٍب تنوُّ على العناية اليتامى واحملافظة علأمواِؿ رعاية وقد أمر الشَّارع ب

ٍّْ حمس :واالىتماـ باليتامى كثّبة: يقوؿ اهلل 
ِ ُجُؽوَن إ ْٕ َْ تَ ان٢ًَِ  َػْؾ٩َة ٦ًَِسةَق ثَِِن إِِْسَ

َ
ِإَوذْ أ

َ َوبِةلَْٮاَِلَ  ْؿَّب َواِْلَذَةَّم َوال٧ََْكة٠ِْيِ اَّللٍّ ُٞ  [.ٖٛ]البقرة:اآلية  ىجس..ي٨ِْ إِْظَكة٩ًة َوذِي ا٣ْ

                                                

، ورجاؿ أٞبد رجاؿ الصهيح". عن (: "رواه أٞبد، وأبو يعلى، والبزار، والطربا٘بٕٓٛ/ٗ)  قاؿ ا٥بيثمي (ٔ)
 أيب موسى. وللهديث روايات أخرى.

 أي: ذات أيتاـ. (ٕ)
 (.ٕٜٕ -ٜٕٔ/٘ديث واألثر، مادة: )يَِتَم( )( النهاية ُب غريب ا٢بٖ)
(، البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي ٜٛ/ٗ(، مغِب احملتاج )ٖٗٗ/ٖٔ( انظر: آّموع شرح ا٤بهذب )ٗ)

 (.ٛٛٙ/ٙلى الدر ا٤بختار )(، رد احملتار عٕٚٓ/ٙ)
ي [، والبيهقٖٕٚٛ( ا٢بديث مروي عن علي، وعن حنظلة بن حذٙب. حديث علي: أخرجو أبو داود ]٘)

[، قاؿ ا٥بيثمي ٕٖٓ٘(، والطربا٘ب ]ٕٗٓ/ٔأخرجو ابن قانع ) [. حديث حنظلة بن حذٙب:ٜٖٓٔٔ]
 (ٗ/ٕٕٙ."رجالو ثقات" :) 
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ْ٘ؿِِب َو٣َِس٨ٍّ ا٣َِْبٍّ حمس :ويقوؿ  ْن دَُٮ٣َّٮا وُُصٮ٬َُس٥ْ َِٝج٢َ ال٧ََْْرِِق َوال٧َْ
َ
٣َحَْف ا٣َِْبٍّ أ

ن١َِحِ َوا٣ْ  َٓ ِػؿِ َوال٧َْ ٌْ ِ َواِْلَٮِْم ا ْؿَّب ٨ْ٦َ آ٨َ٦َ ثِةَّللٍّ ُٞ ١ِذَةِب َوانلٍّبًَِِّْي َوآَِت ال٧َْةَل لََعَ ُظج٫ِِّ َذوِي ا٣ْ
 ْ ََكةَ َوال ٍـّ ةَ َوآَِت ال َٓ َٝةَم الىٍّ

َ
ةن٤َِِْي َوِِف الّؿَِٝةِب َوأ ب٢ًِِ َوالكٍّ ٧ُٮُٚٮَن َواِْلََذةَّم َوال٧ََْكة٠َِْي َواب٨َْ الكٍّ

ةثِؿِي٨َ ِِف  ْ٭ِؽ٥ِْ٬ إِذَا ََع٬َُؽوا َوالىٍّ َٕ ِ ِي٨َ َوَؽُٝٮا ث َٟ اَّلٍّ و٣َهِ
ُ
ِس أ

ْ
اءِ وَِظَْي اْْلَأ ٍّ َقةءِ َوالُضٍّ

ْ
اْْلَأ

ٮنَ  ُٞ َٟ ٥ُ٬ُ ال٧ُْذٍّ و٣َهِ
ُ
 [.ٚٚٔ]البقرة: ىجسَوأ

َْٝؿبَِْي حمس :ويقوؿ 
َ َْ ي٨ِْ َوا ُذ٥ْ ٨ْ٦ِ َػرْيٍ ٤ِ٤ََْٚٮاَِلَ ْٞ َٛ جْ

َ
ٮَن ٢ُْٝ ٦َة خ ُٞ َٟ ٦َةَذا ُح٪ِْٛ لُٮ٩َ

َ
شَْكد

ب٢ًِِ َواِْلََذةَّم َوال٧ََْكة  [.ٕ٘ٔ]البقرة: ىجس٠ِِْي َواث٨ِْ الكٍّ
َٟ حمس :ويقوؿ  لُٮ٩َ

َ
٨ِ  َوشَْكد حٌ  ٢ُْٝ  اِْلَذَةَّم  َٔ َٓ ٮ٥٬ُْ  ِإَونْ  َػرْيٌ  لَُ٭٥ْ  إِْو ُُ  َُتَة٣ِ

ُ  َٚإِْػَٮا٩ُُس٥ْ  ٥َ٤ُْٕ  َواَّللٍّ ِكؽَ  َح ْٛ ُ  َمةءَ  َولَٮْ  ال٧ُْْى٤ِطِ  ٨٦َِ  ال٧ُْ ْخَ٪َذُس٥ْ  اَّللٍّ
َ َ  إِنٍّ  ََ ـٌ  اَّللٍّ ـِي  ىجسَظ٥ً١ٌِ  َٔ

 .[ٕٕٓ:البقرة]
ْظَك٨ُ حمس : اهلل ٤با نزؿ قوؿ قاؿ ا٤بفسروف:

َ
ٍّْ ثِة٣ٍِِّت ِِهَ أ

ِ َؿبُٮا ٦َةَل اِْلَت٥ًِِ إ ْٞ َْ َت  ىجسَو
ِي٨َ  إِنٍّ حمس :قولوو  ،[ٖٗ[، ]اإلسراء:ٕ٘ٔ]األنعاـ: ُز٤ُٮنَ  اَّلٍّ

ْ
ْمَٮاَل  يَأ

َ
٧ًْ٤ة اِْلَذَةَّم  أ ُز٤ُٮنَ  إِج٧ٍَّة ُّ

ْ
 يَأ

ٮ٩ِِ٭٥ْ  ِِف  ُُ ًَْى٤َْٮنَ  ٩َةًرا بُ ا٤بسلموف أف ٱبلطوا طعامهم بطعاـ من  جَ ٙبرَّ  [ٓٔ]النساء: ىجسَقٕرًِيا وََق
يكوف عندىم من األيتاـ ، وكانوا يعزلوف طعامهم ىم طعامهم، وشرأّم عن شرأّم، حٌب 

فأنزؿ اهلل  ،رٗبا فسد طعامهم، فشق ذلك عليهم، فشكوا ذلك إٔب رسوؿ اهلل 
: ُب الطعاـ، والشراب، وا٤بساكنة، وركوب  :، يعِبىجسٮ٥٬ُ َٚإِْػَٮا٩َُس٥ِإَونٍّ َُتَة٣ُِحمس

  و٫بو ذلك.الدابة، 
ِكَؽ ٨َ٦ِ ال٧ُْْى٤ِطِ حمس ْٛ ٥َُ٤ْٕ ال٧ُ ُ َح يعلم حْب ٚبلط مالك ٗبالو، أتريد أف  ، أي: واهللىجسَواَّللٍّ

 تصلح مالو أو تفسد مالو بغّب حق. 
ْخَ٪ذَُس٥حمس

َ
َ ُ عليكم. والثا٘ب: ١بعل ما  دَ ف: أحدٮبا: َلشدَّ فيو تأويبل ىجسَولَٮ َمةَء اَّللٍّ

 ا. أصبتم من أمواؿ اليتامى موبقً 
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ـٌ َظ٥ً١ٌِ حمس ـِي َٔ  َ ـٌ حمس :يعِب ،ىجسإِنٍّ اَّللٍّ ـِي  .ُب سلطانو وقدرتو على اإلعنات ىجسَٔ
 .(ٔ)فيما صنع من تدبّبه وتركو اإلعنات ىجسَظ٥ً١ٌِ حمس

  عمر ابن رد ما: قاؿ نافع، "عن (: وُب )صهيح اإلماـ البخاري
  .(ٕ)وصية أحد على

 نصهاؤه إليو ٯبتمع أف اليتيم ماؿ ُب إليو األشياء أحب سّبين  ابن وكاف
 لو. خّب ىو الذي فينظروا وأولياؤه،
ُ حمس: قرأ اليتامى أمر من شيء عن سئل إذا :طاووس  وكاف  ٥َ٤ُْٕ  َواَّللٍّ ِكؽَ  َح ْٛ  ال٧ُْ

 على الوٕب ينفق: والكبّب الصغّب يتامى ُب عطاء  وقاؿ .[ٕٕٓ:البقرة] ىجسال٧ُْْى٤ِطِ  ٨٦َِ 
 .(ٖ)حصتو" من بقدره إنساف كل

هُ حمس :وقاؿ اهلل  ُمؽٍّ
َ
َٖ أ ْظَك٨ُ َظِتٍّ َحج٤ُْ

َ
ٍّْ ثِة٣ٍِِّت ِِهَ أ

ِ َؿبُٮا ٦َةَل اِْلَت٥ًِِ إ ْٞ َْ َت  ىجسَو
  [.ٕ٘ٔ]األنعاـ:

ِ حمسيعِب جل ثناؤه بقولو: " : قاؿ أبو جعفر َؿبُٮا ٦َةَل اِْلَت ْٞ َْ تَ ٍّْ ثِة٣ٍِِّت ِِهَ َو
ِ ٥ًِ إ

ْظَك٨ُ 
َ
 .(ٗ)"وال تقربوا مالو إال ٗبا فيو صبلحو وتثمّبه :ىجسأ

َؿبُٮا ٦َةَل اِْلَت٥ًِِ حمس" :وقاؿ الشوكا٘ب  ْٞ َْ َت أي: ال تتعرضوا لو بوجو من ، ىجسَو
من غّبىا، وىي ما فيو صبلحو وحفظو وتنميتو،  ا٣بصلة بالٍب ىي أحسن الوجوه إال

 .الوجوه الٍب فيها نفع لليتيم وزيادة ُب مالوفيشمل كل وجو من 

                                                

 (.ٕٓٛ/ٔف( )تفسّب ا٤باوردي )النكت والعيو انظر: ( ٔ)
كأنو كاف يبتغي األجر بذلك، ٢بديث: : ( يعِب: أنو كاف يقبل وصية من يوصي إليو، وقاؿ ابن التْب ٕ)

 (.٘ٙ/ٗٔ))أنا وكافل اليتيم كهاتْب(( ا٢بديث ]وسيأٌب[. عمدة القاري )
 (.ٓٔ/ٗصهيح البخاري ) (ٖ)
 (.ٕٕٔ/ٕٔتفسّب الطربي )( ٗ)
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هُ حمس ]فيو[. وقيل: ا٤براد بالٍب ىي أحسن: التجارة ُمؽٍّ
َ
َٖ أ أي: إٔب غاية ىي ، ىجسَظِتٍّ َحج٤ُْ
َٚإِْن آنَْكُذ٥ْ ٦ِ٪ُْ٭٥ْ حمس :أف يبلغ اليتيم أشده، فإف بلغ ذلك فادفعوا إليو مالو، كما قاؿ 

مْ 
َ
ٮا إَِِلِْ٭٥ْ أ ُٕ   .(ٔ)"[ٙ]النساء: ىجسَٮالَُ٭٥ْ رُْمًؽا َٚةْدَذ

ألف الطمع  ؛-وإف كاف ماؿ غّبه ُب التهرٙب ٗبثابتو-٭با خو ماؿ اليتيم بالذكر وإ
  .(ٖ)فكاف بالذكر أؤب ،أقوى ، وضعف مالكو(ٕ)لقلة مراعيو ؛فيو

ْمَٮالَُ٭٥ْ  اِْلََذةَّم  َوآدُٮاحمس :وقاؿ 
َ
َْ  أ لُٮا َو ًِّتِ  اْْلَجًَِر  دَتََجؽٍّ ٍُّ َْ  ثِة٣ ُز٤ُٮا َو

ْ
ْمَٮالَُ٭٥ْ  دَأ

َ
 أ

ْمَٮا٣ُِس٥ْ  إَِِل 
َ
 [.ٕ]النساء:  ىجس٠َجرًِيا ُظٮبًة ََكنَ  إ٫ٍّ٩ُِ  أ

 أف أمروا الكبّب، مع الصغّب يورثوف ال الذين للعرب: وقيل لؤلوصياء. خطاب
 ما أموا٥بم من اليتامى يؤتوا أف فا٤براد لؤلوصياء، ا٣بطاب بأفَّ  القوؿ وعلى يورثوىم،
 أموا٥بم دفع ا٤براد: وقيل حقيقة. ىذا على اليتيم فيكوف صغرىم، حاؿ ُب فويلبسو  يأكلوف

 . (ٗ)كرب قد اليتيم ألف ٦باز؛ ىذا على اليتيم فيكوف بلغوا، إذا إليهم
َْ حمس لُٮا َو ًِّتِ  اْْلَجًَِر  دَتََجؽٍّ ٍُّ ٦باىد  قوؿ با٢ببلؿ. وىو . قيل: معناه: ا٢براـىجسثِة٣
. :الطيب وىو مالكم وتدعوا ا٣ببيث، ىوو  أموا٥بم تأكلوا ال وا٤بعُب 

 بدرىم، درىم ويقوؿ: السمْب، بدؿ وا٤بهزوؿ ا١بيد، بدؿ الزائف ٯبعل أف وقيل: ىو
 بشاة. وشاة

  
                                                

 (.ٕٕٓ/ٕفتح القدير )( ٔ)
: راعى األمر: نظر األمر إٔب أين يصّب، وراعاه: الحظو، وراعاه: من مراعاة ا٢بقوؽ، واسَبعاه الشيء ( يقاؿٕ)

 فرعاه.
"إ٭با : (. وقاؿ الزركشي ٕٜ/ٕ(، وانظر: زاد ا٤بسّب )ٚٛٔ/ٕ( انظر: تفسّب ا٤باوردي )النكت والعيوف( )ٖ)

ؼ ماؿ البالغ، أو ألف التخصيو ٗبجموع خصو بالذكر؛ ألف الطمع فيو أكثر؛ لعجزه وقلة الناصر لو، ٖببل
 (.ٖٖٗ/ٕا٢بكمْب وٮبا النهي عن قربانو بغّب األحسن" الربىاف ُب علـو القرآف )

 (.ٚٚٔ/ٔتفسّب ابن جزي ) (ٗ)
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 . ٦باىد قوؿ معُب وىو ا٢ببلؿ. إتياف قبل ا٢براـ أكل استعجاؿ ىو: وقيل
 ألكرب،الرجل ا ويأخذه والنساء الصغار يورثوف ال كانوا ا١باىلية أىل إف: وقيل

  .(ٔ)خبيث الكل وأخذه طيب، ا٤بّباث من نصيبو ألف بالطيب؛ ا٣ببيث يستبدؿ فكاف
َْ حمس ُز٤ُٮا َو

ْ
ْمَٮالَُ٭٥ْ  دَأ

َ
ْمَٮا٣ُِس٥ْ  إَِِل  أ

َ
 بأموا٥بم؛ ٱبلطوىا أف وىو أموالكم، مع أي: ،ىجسأ

 . رٕبها فيأكلوا ذمتهم ُب لتصّب
 ِإَونْ حمس : بقولو ذلك أباح ٍب اليتامى، بأمواؿ أموا٥بم خلط عن هني: وقيل

ٮ٥٬ُْ  ُُ ِ ُ  َٚإِْػَٮا٩ُُس٥ْ  َُتَة٣ ٥َ٤ُْٕ  َواَّللٍّ ِكؽَ  َح ْٛ  [.ٕٕٓ]البقرة: ىجسال٧ُْْى٤ِطِ  ٨٦َِ  ال٧ُْ
 .(ٕ)اإلٍب: ، وا٢بُوبىجس٠َجرًِيا ُظٮبًة ََكنَ  إ٫ٍّ٩ُِ حمس

فإنو  ربُّو؛ فخصمو رعيَّتو على فجار الرعاية ٗبهلّْ  أقيم "من :وقاؿ القشّبي 
 لنفسو ينتقم ال ما لعباده ينتقم . 
اهلل  فخصمو وتعدَّى أساء وإف اهلل تعأب، على فهقُّو وأحسن أنصف إف اليتيم فوٕبُّ 
"(ٖ). 

من استغبلؿ ضعف اليتيمات، والطمع فيهن أو ُب ما٥بن  وقد حذرنا اهلل 
ةَب ٣َ حمس :فقاؿ  ََ ٮا ِِف اِْلََذةَّم َٚة٩ِْسُعٮا ٦َة  ُُ ِك ْٞ ٍّْ ُت ُذ٥ْ خَ ْٛ ُس٥ْ ٨َ٦ِ ا٣جَِّكةءِ ٦َسَِْن ِإَوْن ِػ

ُٕٮ ٍّْ َت ْدَّن خَ
َ
َٟ أ ِ ْح٧َة٩ُُس٥ْ َذل

َ
ْو ٦َة َم١ََ٤ْخ خ

َ
ِؽلُٮا ََٚٮاِظَؽةً أ ْٕ ٍّْ تَ ذ٥ُْ خَ ْٛ َث َوُربَةَع َٚإِْن ِػ َٓ   ىجسلُٮاَوزُ

أي: إذا كاف ٙبت حجر أحدكم يتيمة وخاؼ أال يعطيها مهر مثلها، فليعدؿ  [،ٖ]النساء:
 عليو.  لنساء، فإهنن كثّب، وٓب يضيق اهللإٔب ما سواىا من ا

                                                

أو للعرب الذين ال يورثوف الصغّب مع الكبّب، وىو ىنا للعرب   ،تقدـ أف ا٣بطاب ُب اآلية السابقة إما لؤلوصياء (ٔ)
 كما ىو بْب.

(، تفسّب ابن جزي ٖٛٓٔ/ٖ(، تفسّب الراغب )ٛٗٗ -ٚٗٗ/ٔانظر: تفسّب ا٤باوردي )النكت والعيوف( ) (ٕ)
 (.ٕٚٓ/ٕ(، تفسّب ابن كثّب )ٚٚٔ/ٔ)

 (.ٖٖٔ/ٔلطائف اإلشارات ) (ٖ)
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 كانت لو يتيمة فنكهها، وكاف ٥با أف رجبًل  :عن عائشة  :وُب )الصهيح(
ٍّْ حمس، وكاف ٲبسكها عليو، وٓب يكن ٥با من نفسو شيء فنزلت فيو: (ٔ)َعْذؽٌ  ُذ٥ْ خَ ْٛ ِإَوْن ِػ

ٮا ِِف اِْلََذةَّم  ُُ ِك ْٞ  .(ٕ)ُب ذلك الَعْذِؽ وُب مالو َأْحِسُبُو قاؿ: كانت َشرِيَكَتوُ  ،ىجسُت
ٍّْ حمس :عن قوؿ اهلل   عروة بن الزبّب، أنو سأؿ عائشةوعن  ُذ٥ْ خَ ْٛ ِإَوْن ِػ

ٮا ِِف اِْلََذةَّم  ُُ ِك ْٞ فقالت: يا ابن أخٍب، ىذه اليتيمة تكوف ُب حجر وليها، تشركو ُب ، ىجسُت
ط ُب صداقها، فيعطيها مالو، ويعجبو ما٥با وٝبا٥با، فّبيد وليها أف يتزوجها بغّب أف يقس

مثل ما يعطيها غّبه، فنهوا عن أف ينكهوىن إال أف يقسطوا ٥بن، ويبلغوا ٥بن أعلى سنتهن 
 ُب الصداؽ، فأمروا أف ينكهوا ما طاب ٥بم من النساء سواىن، قاؿ عروة: قالت عائشة

:  وإف الناس استفتوا رسوؿ اهلل بعد ىذه اآلية، فأنزؿ اهلل  :
ُذٮحمس ْٛ َٟ ِِف ا٣جَِّكةءِ َوشَْكَذ ُب آية  وقوؿ اهلل  : قالت عائشة [،ٕٚٔ]النساء: ىجس٩َ

ْن َت٪١ُِْعٮ٨٬ٍُّ حمس أخرى:
َ
رغبة أحدكم عن يتيمتو، حْب تكوف  [:ٕٚٔ]النساء: ىجسَودَؿَْدجُٮَن أ

قليلة ا٤باؿ وا١بماؿ، قالت: فنهوا أف ينكهوا عن من رغبوا ُب مالو وٝبالو ُب يتامى النساء 
 .(ٖ)أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليبلت ا٤باؿ وا١بماؿإال بالقسط، من 

ِإَوَذا َظَُضَ ا٣ِْْٞك٧ََح حمس :ومن اآليات الٍب تنو كذلك على العناية باليتامى قولو 
ًة ُْٕؿٚو ٦َ ًْ ْؿَّب َواِْلَذَةَّم َوال٧ََْكة٠ُِْي َٚةْرزُُٝٮ٥ْ٬ُ ٦ِ٪٫ُْ َوُٝٮلُٮا لَُ٭٥ْ َْٝٮ ُٞ ولُٮ ا٣ْ

ُ
 [.ٛ]النساء: ىجسأ

ْؿَّب حمس :وقولو  ُٞ ي٨ِْ إِْظَكة٩ًة َوبِِؾي ا٣ْ َْ تَُْرُِكٮا ث٫ِِ َمحْبًة َوبِةلَْٮاَِلَ َ َو َواْخُجُؽوا اَّللٍّ
 [.ٖٙ]النساء: ىجسَواِْلََذةَّم َوال٧ََْكة٠ِْيِ 

  

                                                

  : النخلة َٕبْمِلها.-بفتح فسكوف-)العذؽ(  (ٔ)
 [.ٖٚ٘ٗ( صهيح البخاري ]ٕ)
 [.ٖٛٔٓ[، مسلم ]ٗٚ٘ٗ( صهيح البخاري ]ٖ)
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ؿْ حمس: وقولو  ُٞ ِ ُُخَُك٫ُ َول٤ِؿٍُّقٮِل َوَِّلِي ا٣ْ نٍّ َّلِلٍّ
َ
ٍء َٚأ ٪٧ُِْذ٥ْ ٨ْ٦ِ ََشْ َٗ ج٧ٍَّة 

َ
٧َُ٤ٮا خ ْٔ َّب َوا

ب٢ًِِ   [.ٔٗ]األنفاؿ: ىجسَواِْلََذةَّم َوال٧ََْكة٠ِِْي َواث٨ِْ الكٍّ
ْؿَّب حمس :وقولو  ُٞ َؿى ٫ٍّ٤ِ٤َِٚ َول٤ِؿٍُّقٮِل َوَِّلِي ا٣ْ ُٞ ٢ِ٬ْ ا٣ْ

َ
ُ لََعَ رَُقٮَِلِ ٨ْ٦ِ أ َٚةَء اَّللٍّ

َ
٦َة أ

ب٢ًِِ   [.ٚ]ا٢بشر: ىجسَواِْلََذةَّم َوال٧ََْكة٠ِِْي َواث٨ِْ الكٍّ
َٓ اْرذََع٥َ حمس :دؿ على العناية باليتيم، واإلحساف إليو قولو ومن اآليات الٍب ت َٚ

َجَح  َٞ َٕ َجُح  ;ا٣ْ َٞ َٕ ْدَراَك ٦َة ا٣ْ
َ
َّٟ َرَرَجٍح  >َو٦َة أ جٍَح  =َٚ َ٘ ةٌم ِِف يَْٮٍم ذِي َمْك َٕ َْ ِ ْو إ

َ
يَت٧ًًِة ذَا  <أ

َؿبٍَح  ْٞ بٍَح  ?٦َ ْو مِْك١ًِ٪ًة ذَا ٦ََْتَ
َ
 [.ٙٔ-ٔٔ]البلد: ىجس@أ
َٓ حمس :اهلل  قوؿ وقرأ :زيد  ابن قاؿ َجحَ  اْرذََع٥َ  َٚ َٞ َٕ  سلك أفبل: ، قاؿىجسا٣ْ

 .(ٔ)وا٣بّب النجاة منها الٍب الطريق
ٍب بْب جلَّ ثناؤه لو، ما العقبة، وما النجاة منها، وما وجو اقتهامها؟ فقاؿ: 

ةٌم ِِف يَْٮمٍ حمس وأسر العبودة، أو رقبة من الرؽّْ  فكُّ  :اقتهامها وقطعها َٕ َْ ِ جَحٍ  إ َ٘ ، أي: ىجسذِي َمْك
وقاؿ  .ُب يـو الطعاـ فيو عزيز : والسغب: ىو ا١بوع. وقاؿ النخعي .ذي ٦باعة

 .ُب يـو مشتهى فيو الطعاـ : قتادة
َؿبَحٍ حمس .ايتيمً  :أطعم ُب مثل ىذا اليـو :أي ،ىجسيَت٧ًًِةحمس :وقولو  ْٞ ذا  :أي ،ىجسَذا ٦َ

على المسكين صدقة، وعلى ذي الصدقة ))قرابة منو، كما جاء ُب ا٢بديث الصهيح: 
  .(ٕ)((الرحم اثنتاف، صدقة وصلة

بَحٍ حمس :وقولو  ْو ِمْك١ًِ٪ًة َذا ٦ََْتَ
َ
 .ا بالَبابا الصقً ا مدقعً فقّبً  :أي ،ىجسأ

                                                

 (.ٙٓٗ/ٛ(، تفسّب ابن كثّب )ٓٗٗ/ٕٗانظر: تفسّب الطربي ) (ٔ)
[، والَبمذي ٗٗٛٔ[، وابن ماجو ]ٔٛٙٔ[، والدارمي ]ٕٕٙٙٔ[، وأٞبد ]ٔٗ٘ٓٔأخرجو ابن أيب شيبة ]  (ٕ)

[ ٖٖٗٗ[، وابن حباف ]ٕٚٙٓ[، وابن خزٲبة ]ٕٕٛ٘[، وقاؿ: "حسن". وأخرجو أيًضا: النسائي ]ٛ٘ٙ]
 بن عامر الضيب.من حديث: سلماف 
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بَحٍ حمس : قاؿ ابن عباس ىو ا٤بطروح ُب الطريق، الذي ال بيت لو وال   ىجسَذا ٦ََْتَ
من الفقر وا٢باجة ليس لو  (ٔ)قعاءشيء يقيو من الَباب. وُب رواية: ىو الذي لصق بالد

  .شيء
  .ىو الفقّب ا٤بدين احملتاج : وقاؿ عكرمة

  .ىو الذي ال أحد لو : وقاؿ سعيد بن جبّب
 .(ٕ)ىو ذو العياؿ، وكل ىذه قريبة ا٤بعُب : وقاؿ قتادة

ماؿ اليتيم بغّب  لَ كَ أَ وقد جاءت آيات كرٲبة تنوُّ على الوعيِد الشَّديد ُب حقّْ من 
 : حقٍّ 

ِي٨َ  إِنٍّ حمس :يقوؿ اهلل   ُز٤ُٮنَ  اَّلٍّ
ْ
ْمَٮاَل  يَأ

َ
٧ًْ٤ة اِْلََذةَّم  أ ُز٤ُٮنَ  إِج٧ٍَّة ُّ

ْ
ٮ٩ِِ٭٥ْ  ِِف  يَأ ُُ  ُب

ًَْى٤َْٮنَ  ٩َةًرا ا با٤بسبب عن تعبّبً ، إٔب النار ويؤّدي إليها أي: ما ٯبرُّ  [،ٓٔ]النساء: ىجسَقٕرًِيا وََق
هنم سيأكلوف يـو . وقيل: إا لوف سببً وؿ إليو ويكو ؤ وقد يوصف الشيء ٗبا ي .السبب

 .ا، فسمي األكل ٗبا يؤوؿ إليو أمرىمالقيامة نارً 
ًَْى٤َْٮنَ حمس اسِتعار )النار ا٤بستعرة، و (:السعّب)و .لزـو النار :الصبلء ،ىجسَقٕرًِيا وََق

ِؿَْت حمس: ومنو قولو  : توقُّدىا.(النار ّٕ  [. ٕٔ]التكوير: ىجسِإَوَذا اْْلَِع٥ًُ ُق
ن الذُّنوب العظيمة ا٤بتوعَّد عليها بالنَّار: التفريط ُب أمواؿ اليتامى، فتبَْب أفَّ م

، أو التَّسبب ُب ضياعها أو ضياع شيٍء منها، أو  وأكلها أو أكُل شيٍء منها بغّب حقٍّ
 بالسكوت مع ا٤بطالبة ّٔا.

َْ دُْسؿُِمٮَن اِْلَت٥ًَِ حمس :ويقوؿ  َٕ  Aَّكٍّ ث٢َْ  ََ ٮَن لََعَ  ًَّ َْ ََتَة  Bةِم ال٧ِْْك١ِِْي َو
ة  ًٓ ل٧ًَّ ْز

َ
َاَث أ ُز٤ُٮَن ا٣َتَّ

ْ
رُْض َدَكًّ َدَكًّ  Dَوَُتِجَّٮَن ال٧َْةَل ُظجًّة ََجًّة  Cَودَأ

َ َْ ِخ ا  Eَّكٍّ إَِذا ُد٠ٍّ
ة  ًّٛ ة َو ًّٛ ُٟ َو َٟ َوال٤٧ََْ ْ  Fوََصةَء َربَّ ن ِ

ِْ ُؿ ا ّنٍّ ََلُ اَّّل٠َِْؿى وَِِجءَ يَٮ٦َْهٍِؾ ِِبََ٭٪٥ٍَّ يَْٮ٦َهٍِؾ َحَذَؾ٠ٍّ
َ
َكةُن َوخ

                                                

 الدقعاء: األرض ال نبات ّٔا. والدقعاء: الَباب عامة. (ٔ)
 (.ٙٗٗ -ٕٗٗ/ ٕٗ(، تفسّب الطربي )ٛٓٗ/ ٛانظر: تفسّب ابن كثّب ) (ٕ)
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G  ًَةِِت ٦ُْخ ِْلَ ٮُل يَة َِلْتَِِن َٝؽٍّ ُٞ َظٌؽ  Hَح
َ
َؾاث٫َُ أ َٔ ُب  ّؾِ َٕ َْ ُح َظٌؽ  Iَذًَٮ٦َْهٍِؾ 

َ
ُٜ َوزَة٫َُٝ أ ِ َْ يُٮز َو

Jالفجر: ىجس[ٔٚ-ٕٙ.]  
و بالباطل، فماذا يفيد أكل حقوؽ الغّب عند ا٤باؿ وأكلِ  وىذه اآليات ردع عن حبّْ 

وؿ القرب؟ وماذا ٯبدي حب ا٤باؿ عند ا٤بآؿ؟ وماذا يفيد النعيم الزائل عند العذاب دخ
 الدائم؟ 

َ٭ؿْ حمس ُب النهي عن قهر اليتيم وإذاللو: اهلل ويقوؿ  ْٞ َٓ َت ة اِْلَت٥ًَِ َٚ ٍّ٦
َ
 ىجسَٚأ

 .(ٔ)فبل تظلمو، فتذىب ٕبقو، استضعافًا منك لوأي:  ،[ٜ]الضهى:
الثا٘ب:  .أحدىا: فبل ٙبقرقواؿ ُب تفسّب اآلية، ٟبسة أ  ا٤باورديوذكر اإلماـ 

الرابع: فبل ٛبنعو حقو الذي ُب يدؾ. ا٣بامس: ما قالو  .الثالث: فبل تستذؿ .فبل تظلم
 .(ٕ)كن لليتيم كاألب الرحيم:  قتادة

 :ُب التهذير من ظلم اليتيم، والتقصّب ُب حقو، وقهره وزجره اهلل ويقوؿ 
ِي يَُسؾِّ حمس يَْخ اَّلٍّ

َ
َرخ

َ
ِي يَُؽعَّ اِْلَت٥ًَِ  1ُب ثِةَّلِي٨ِ أ َٟ اَّلٍّ ِ  [.ٕ- ٔ]ا٤باعوف: ىجس2ََٚؾل

و ومالو ا عن حقّْ ا شديدً ٰبقره أو يظلمو أو يدفعو دفعً ، أي: ىجسيَُؽعَّ اِْلَت٥ًَِ حمس قولو:
 .(ٖ)وقهرًا اا لو وزجرً أو إبعادً  ،ا فيوا وطعمً ظلمً 

اجتنبوا )) قاؿ: عن النيب  عن أيب ىريرة  :وقد جاء ُب ا٢بديث
الشرؾ باهلل، والسحر، وقتل ((، قالوا: يا رسوؿ اهلل وما ىن؟ قاؿ: ))السبع الموبقات

النفس التي حـر اهلل إال بالحق، وأكل الربا، وأكل ماؿ اليتيم، والتولي يـو الزحف، 
 .(ٗ)((وقذؼ المحصنات المؤمنات الغافالت

                                                

 (.ٛٛٗ/ٕٗتفسّب الطربي )( ٔ)
 (.ٜٕ٘/ٙ( تفسّب ا٤باوردي )النكت والعيوف( )ٕ)
ٮَن إَِِل ٩َةرِ َص٭َ حمس :ومنو قولو  (ٖ) َّٔ  أي: يُدفعوف إليها دفًعا. [،ٖٔ]الطور: ىجس٪٥ٍَّ َدَعًّ يَٮَْم يَُؽ
 [.ٜٛ[، مسلم ]ٚ٘ٛٙ، ٕٙٙٚ( صهيح البخاري ]ٗ)
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وأكل ماؿ اليتيم  ،الزور ةَ على أف شهاد الشرعُ  وقد نوَّ " :قاؿ اإلماـ النووي 
عبل ٯبُ حقّب فيجوز أف  وإف وقعا ُب ماؿٍ  ،خطّب فهذا ظاىر فإف وقعا ُب ماؿٍ  ،من الكبائر
ف ٓب إو -كما جعل شرب قطرة من ٟبر من الكبائر   ،ِفطَاًما عن ىذه ا٤بفاسد ؛من الكبائر

 .(ٔ)"وٯبوز أف يضبط ذلك بنصاب السرقة .-تهقق ا٤بفسدةت
 بن إ٠باعيل حدثنا: قاؿ مسدد طريق من ا٤بفرد( )األدب ُب البخاري  وأخرج

 مع كنتُ : قاؿ َميَّاس بنُ  طَْيَسَلةُ  حدثِب بن ٨ِبْرَاٍؽ قاؿ: زياد حدثنا: قاؿ إبراىيم
 عمر  البن ذلك فذكرت الكبائر، من إال أراىا ال ذنوبًا فأصبت ،(ٕ)النََّجَدات

 اإلشراؾ)): تسع ىن الكبائر، من ىذه ليست: قاؿ وكذا، كذا: قلت ىي؟ ما: قاؿ
 ماؿ وأكل الربا، وأكل المحصنة، وقذؼ الزحف، من والفرار َنَسَمٍة، وقتلُ  باهلل،

 ٕب قاؿ. ((العقوؽ من الوالدين وبكاء يستسخر، والذي المسجد، في وإلحاد اليتيم،
 َأَحيّّ : قاؿ ،واهلل إي: قلتُ  ا١ْبَنَّة؟ َتْدُخلَ  أف وٙبُِبُّ  النَّاَر، أَتَػْفَرؽُ  :عمر  ابن

 الطعاـ، وأطعمتها الكالـ، لها ألنت لو فو اهلل)): قاؿ أُمّْي، عندي: قلتُ  َواِلُدَؾ؟
 .(ٖ)((الكبائر اجتنبت ما الجنة لتدخلن

اللُهمَّ إنّْي ))قاؿ:  عن النيب   عن أيب ىريرةوجاء ُب ا٢بديث: 
  .(ٗ)((ُأَحرُّْج َحقَّ الضَِّعيَفْيِن: اْلَيِتيِم واْلَمْرَأة

                                                

 (.ٙٛ/ ٕ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٔ)
 ىم أصهاب ٪بدة بن عامر ا٣بارجي. (ٕ)
تو (: "روأٖٜ/ُٙب )زوائد ا٤بسانيد( )  [. قاؿ البوصّبيٛأخرجو البخاري ُب )األدب ا٤بفرد( ] (ٖ)

 ثقات".
(: "ىذا إسناد صهيح رجالو ٖٓٔ/ٗ)  [. قاؿ البوصّبيٖٛٚٙ[، وابن ماجو ]ٜٙٙٙأخرجو أٞبد ] (ٗ)

[، وقاؿ: ٕٔٔ[، وا٢باكم ]ٜٗٓٔ[. والنسائي ُب )الكربى( ]ٖٛٗٛثقات". وأخرجو أيًضا: والبزار ]
[. وُب رواية ٕٕ٘ٗٓ[، والبيهقي ]ٕ٘ٚ"صهيح على شرط مسلم"، ووافقو الذىيب. كما أخرجو: ٛباـ ]

 [.ٛ٘ٓٚعند البيهقي: ))أحـر عليكم ماؿ الضعيفْب: اليتيم وا٤برأة(( شعب اإلٲباف ]
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ا : أ٢بق ا٢برج، وىو اإلٍب ٗبن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك ٙبذيرً (ُأَحرّْجُ : )ومعُب
 .(ٔ)اا أكيدً ا، وأزجر عنو زجرً بليغً 

ومن آّاز: " : قاؿ الز٨بشري .وقاؿ غّبه: أضيقو وأحرمو على من ظلمهما
: أوقعِب وقع ُب ا٢برج وىو ضيق ا٤بأٍب. وحدث عن بِب إسرائيل وال حرج. وأحرجِب فبلف

حرما  :أي ،ا٢بائض، والسهور على الصائم ٤با أصبح ُب ا٢برج. وحرجت الصبلة على
وٙبرج من كذا: تأٍب. وحلف فبلف  ،حراـ مضيق :أي ،حرج وضاؽ أمرٮبا. وظلمك عليَّ 

وحرجت العْب: غارت فضاقت عليها منافذ  ،بالطلقات الثبلث :أي ،باحملرجات
 .(ٕ)"البصر

؛ فإف ضعفهما قد ىذين الضعيفْب: ا٤برأة واليتيمم حقّْ وا٢بديث يدؿ على تعظي
 .وىضم حقوقهمايكوف سبًبا لبلعتداء عليهما، 

 
 ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج:

أف يعلَم الَوِصيُّ َفَضَل كفالة اليتيم، فيسارع إٔب ا٣بّب، من حفِظ ماِؿ اليتيم،  - ٔ
 وإكراِمو، والقياـِ على مصا٢بة:

ُب  مع النيب  ألموالو وا٢بافظ ومصا٢بو، بأمره والقائم ،كافل اليتيمإفَّ  
 : اهلل رسوؿ: قاؿ سهل بن سعد  عن :كما جاء ُب ا٢بديثا١بنة،  

 .(ٖ)شيًئا بينهما وفرج والوسطى، بالسبابة وأشار ،((ىكذا الجنة في اليتيم وكافل وأنا))
  

                                                

 (.ٛٔٔرياض الصا٢بْب، لئلماـ النووي )ص:  (ٔ)
 (.ٕٓ/ٖ(، وانظر: فيض القدير )ٜٚٔ-ٛٚٔ/ٔأساس الببلغة، مادة: )حرج( )( ٕ)
 [.٘ٓٓٙ، ٖٗٓ٘صهيح البخاري ] (ٖ)
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 ا ا٢بديث أف يرغب ُبحق على كل مؤمن يسمع ىذ" :قاؿ ابن بطاؿ 
صلوات اهلل -و١بماعة النبيْب وا٤برسلْب   ا١بنة رفيًقا للنيب ليكوف ُب ؛العمل بو

 اآلخرة أفضل من مرافقة األنبياء ُب  وال منزلة عند اهلل -عليهم أٝبعْب
"(ٔ). 

 كافل)) : اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ىريرة  أيب عن :وعند )مسلم(
 .(ٕ)والوسطى بالسبابة مالك وأشار ((،الجنة في كهاتين ووى أنا لغيره أو لو اليتيم

 وكسوة نفقة من بأموره القائم :((اليتيم كافل))" :قاؿ اإلماـ النووي 
 ماؿ من أو نفسو، ماؿ من كفلو ٤بن ٙبصل الفضيلة وىذه ذلك. وغّب وتربية وتأديب

 وأمو كجده لو قريًبا وفيك أف لو فالذي ((لغيره أو لو)) قولو: وأما شرعية. بوالية اليتيم
 يكوف أف لغّبه والذي أقاربو، من وغّبىم وخالتو وعمتو وخالو وعمو وأختو وأخيو وجدتو
 .(ٖ)أجنبيِّا"

 لو: قاؿ جعفر  بن اهلل عبد :٢بديث وإكرامو، اليتيم رأس مسح ويستهب
 على  نيبالَمرَّ  إذ نلعب، صبياف عباس، و٫بن ابِب اهلل َرأَيْػَتِِب وقُػَثَم وُعبَػْيدَ 

 فجعلوِإَٕبَّ  ىذا ارفعوالُِقَثَم:  وقاؿ أمامو، فهملِب: قاؿ ((ِإَليَّ  ىذا ارفعوا)): فقاؿ دابة،
 ،اْسَتَهى من َعمّْو أف َٞبََل قُػَثَم وتركوفما  ،قُػَثمَ  من عباس إٔبَأَحبَّ  اهلل عبيد وكاف وراءه،

 ((.اْخُلْف َجْعَفًرا في َوَلِدهاللُهمَّ )): مسح كلما وقاؿ ثبلثًا، رأسي على مسح ٍب: قاؿ

                                                

 (.ٕٚٔ/ٜالبن بطاؿ ) ( شرح صهيح البخاري،ٔ)
 [.ٖٜٕٛصهيح مسلم ] (ٕ)
 (.ٖٔٔ/ ٛٔشرح النووي على صهيح مسلم ) (ٖ)
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 ورسولو با٣بّب أعلم اهلل: قلت: قاؿ استشهد،: قاؿ ؟قُػَثمُ  فعل ما: اهلل لعبد قلت: قاؿ
 .(ٔ)أجل: قاؿ با٣بّب،
بأفَّ وأيتامهن وعلى ا٤بساكْب  على األرامل ا٤بنفقْبَ   النيبُّ  صفَ قد و و 

أفَّ رسوؿ  :حديث أيب ىريرة ٥بم أجوَر آّاىدين والقائمْب والصَّائمْب؛ وذلك من 
الساعي على األرملة والمسكين، كالمجاىد في سبيل اهلل، قاؿ: )) اهلل 

القائم ال يَػْفُتر، وكالصَّائم ال كو )) :وأْحِسُبُو قاؿ .((الصائم النهار ،أو القائم الليل
 . (ٕ)((يُػْفِطر

سواء   ،زوج ٥با المن  :واألرملة .الكاسب ٥بما العامل ٤بؤنتهما :ا٤براد بالساعيو"
 ؛٠بيت أرملة : بن قتيبةاقاؿ  .ىي الٌب فارقت زوجها :وقيل .كانت تزوجت أـ ال

ْرَماؿ أَْرَمَل الرَُّجُل ِإَذا َفِِبَ  :يقاؿ .وىو الفقر وذىاب الزاد بفقد الزوج ،٤با ٰبصل ٥با من اإْلِ
 .(ٖ)"زَاُده

 ا٢برص على سبلمة أمواؿ اليتامى: - ٕ
 اِْلََذةَّم  َوابَْذ٤ُٮاحمس :يم إٔب أف يبلغ، ويصبح راشًدا؛ لقولو يلـز حفظ ماؿ اليت

ٮا إَِذا َظِتٍّ  ُ٘ ٮا رُْمًؽا ٦ِ٪ُْ٭٥ْ  آنَْكُذ٥ْ  َٚإِنْ  انلََِّكحَ  ث٤ََ ُٕ ْمَٮالَُ٭٥ْ  إَِِلْ٭٥ِْ  َٚةْدَذ
َ
َْ  أ ُز٤ُٮ٬َة َو

ْ
اًٚة دَأ  إِِْسَ

نْ  َوبَِؽاًرا
َ
وا أ ًًّة ََكنَ  َو٨٦َْ  يَْسََبُ ِ٪ ْٙ ٤َْٚحَْكذَ  َٗ ُز٢ْ  َٚٞرًِيا ََكنَ  َو٨٦َْ  ِْٕٛ

ْ
ُْٕؿوِف  ٤ًََْٚأ  َٚإِذَا ثِةل٧َْ

ُْٕذ٥ْ  ْمَٮالَُ٭٥ْ  إَِِلِْ٭٥ْ  َدَذ
َ
ْمِ٭ُؽوا أ

َ
٤ًَِْ٭٥ْ  َٚأ ِ  َوَكَِف  َٔ  اليتامى أولياء فأمر [.ٙ]النساء: ىجسَظِكحًجة ثِةَّللٍّ

                                                

(: "رواه أٞبد، ورجالو ثقات". وأخرجو أيًضا: أبو ٕٙٛ/ٜ)  [. قاؿ ا٥بيثميٓٙٚٔأخرجو أٞبد ] (ٔ)
٢باكم [، واٙٙٓٔ[، وُب )عمل اليـو والليلة( ]ٖٛٛٓٔ[، والنسائي ُب )الكربى( ]٧ٔٓٓٚبمد ا٢بارث ]

 [.ٙٗٔ[، والضياء ]ٖٜٓٚ[، والبيهقي ]ٖٛٚٔ]
 [.ٕٜٕٛ[، مسلم ]ٚٓٓٙ، ٖٖ٘٘( صهيح البخاري ]ٕ)
 (.ٖٔٔ -ٕٔٔ/ٛٔ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٖ)
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 الذكور ى(ُب )اليتام ويدخل الرشد، منهم وأونس النكاح إذا بلغوا إليهم أموا٥بم بدفع
 واإلناث.

 .وصبلحهم وٛبييزىم عقو٥بم ُب اختربوىم أي: واالمتهاف، االختبار ىو: واالبتبلء
من ا٤باؿ؛ لُيعلم حالو،  شيًئا رشده ا٤بمكن للرشد، ا٤بقارب لليتيم يدفع أف فمن ذلك:

 على باؽ ىو مالو، بل إليو يدفع ويتبْب رشده من سفهو. فإف ٓب ٰبسن التصرؼ ٓب
النكاح يدفع إليو مالو  وبلغ مالو ُب وصبلحو رشده تبْب فإف .كثّبًا عمرًا بلغ ولو سفهو،
 كامبًل.

ٮا إَِذا َظِتٍّ حمس ُ٘  . الرشد قيل ىو العقل.ىجسرُْمًؽا ٦ِ٪ُْ٭٥ْ  آنَْكُذ٥ْ  َٚإِنْ  انلََِّكحَ  ث٤ََ
 الدين.  ُب والصبلح وقيل: العقل

 ا٤باؿ.  ُب وإصبلح الدين ُب وقيل: صبلح
 يصلهو.  ٗبا والعلم حالصبل وقيل: إنو

ْ حمس ٮا ُٕ ْمَٮالَُ٭٥ْ  إَِِلِْ٭٥ َٚةْدَذ
َ
 .عليهم األولياء أيها أيديكم ٙبت الٍب ، يعِب:ىجسأ

َْ حمس ُز٤ُٮ٬َة َو
ْ
اًٚة دَأ  اهلل  أباح ما غّب على إسرافًا تأخذوىا ال يعِب: ،ىجسإِِْسَ

 ورٗبا إلفراط،ا ُب فرٗبا كاف ٗبباح،  ليس ما إٔب ا٤بباح ا٢بد ٘باوز اإلسراؼ: وأصل لكم.
 أسرؼ يقاؿ: أف فيو ا٤بستعملة فاللغة اإلفراط ُب كاف إذا أنو غّب التقصّب، ُب كاف

 .يسرؼ سرؼ قيل: التقصّب ُب كاف وإذا إسرافًا،
نْ  َوبَِؽاًراحمس

َ
وا أ  فيها ٲبكنهم ال الٍب صغرىم حاؿ ُب تأكلوىا وال: ، أيىجسيَْسََبُ

 وٲبنعوكم منكم فيأخذوىا يكربوا، أف ذلكب تبادروف أكلها، من منعكم وال منكم، أخذىا
  .منها
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اهلل  من خوؼ عندىم ليس الذين األولياء، من كثّب من الواقعة األمور من وىذا
، ما ويتعجلوف فيغتنموهنا فرصة حاؿ ا٢باؿ ىذه يروف عليهم، للمؤب و٧ببة رٞبة وال 

 .(ٔ)ٖبصوصها ا٢بالة ىذه عن  اهلل فنهى عليهم، اهلل حـر
 عليو قيامو بقدر با٤بعروؼ مالو من فأكل فقّبًا كاف إذا ليتيم وٕب فكل علماء:ال قاؿ

 اهلل لقوؿ حراـ؛ فسهت ا٤بعروؼ على زاد وما عليو، بأس فبل مالو وتنمية مصا٢بو ُب
 :ًًّة ََكنَ  َو٨٦َْ حمس ِ٪ َٗ  ْٙ ِْٕٛ ُز٢ْ  َٚٞرًِيا ََكنَ  َو٨٦َْ  ٤َْٚحَْكَذ

ْ
ُْٕؿوِف  ٤ًََْٚأ   .[ٙ]النساء: ىجسثِةل٧َْ

 إذا يرده ٍب احتاج إذا يستقرض القرض أقواؿ، أحدىا: أنو با٤بعروؼ األكل وُب 
 أف: والثالث. قضاء وال، العورة يواري ما ويلبس ا١بوعة، يسد ما يأكل أنو: والثا٘ب وجد.
 أو فضة من ذلك سوى ِلَما تعرض غّب من (ٕ)ماشيتو رِْسلِ  من ويشرب، ٜبره من يأكل

 .(ٖ)خدمتو قدر على معلومة أجرةً  ٧بتاًجا كاف إذا يأخذ أف: ذىب. والرابع
ًًّة ََكنَ  َو٨٦َْ حمس :ُب قولو  ،عن عائشة  (:الصهيح)وُب  ِ٪ َٗ  ْٙ ِْٕٛ  ٤َْٚحَْكَذ

ُز٢ْ  َٚٞرًِيا ََكنَ  َو٨٦َْ 
ْ
ًَأ ُْٕؿوِف  ٤َْٚ ا، أنو أهنا نزلت ُب وإب اليتيم إذا كاف فقّبً  [ٙ]النساء: ىجسثِةل٧َْ

 .(ٗ)ٗبعروؼيأكل منو مكاف قيامو عليو 
 .(٘)وأكل أبو بكر، وعمر .يأكل الوصي بقدر عمالتو :وقالت عائشة 

 با٤بواظبة على إيفاء حقّْ الضعيفْب: اهلل  سخطَ  أف يتقي السالكُ  - ٖ
أف من الظلم: أكل أمواؿ الناس بالباطل، والتطاوؿ على أمواؿ اليتامى  تقدـ وقد

 ف حيلة السَبداد حقوقهم.والضعفاء والبسطاء والعامة الذين ال يستطيعو 
                                                

(، ٕٖٚ -ٖٔٚ/ٔ(، زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب )ٗ٘ٗ -ٖ٘ٗ/ٔانظر: تفسّب ا٤باوردي  )النكت والعيوف( ) (ٔ)
 (.ّ٘ٙٔب كبلـ ا٤بناف )ص:تيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفس

 )الرّْْسُل(: اللَّنَب.( ٕ)
 (.ٕٖٚ -ٖٔٚ/ٔ(، زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب )ٗ٘ٗ -ٖ٘ٗ/ٔانظر: تفسّب ا٤باوردي )النكت والعيوف( )( ٖ)
 [.ٜٖٔٓ[، مسلم ]٘ٚ٘ٗ، ٕ٘ٙٚ، ٕٕٕٔصهيح البخاري ]( ٗ)
 (.ٚٙ /ٜصهيح البخاري )( ٘)
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 ٧ببِّا للخّب، ومعيًنا للضعفاء.  السالكُ أف يكوف  - ٗ
التهرر من الصفات ا٤بذمومة كالطمع، وا١بشع، وحظوظ النفس، والتنافس  - ٘

 على حطاـ الدنيا.
على أمواؿ الناس، وال سيما على الضعفاء  مكافهة سائر ألواف االعتداء  – ٙ

 ة القانوف، وتطبيق ا٢بدود الرادعة.منهم كاليتيم من خبلؿ رقاب
وأنو  ،أف يكوف اليتيم راضًيا بقضاء اهلل تعأب وقدره، وأف يثق باهلل  – ٚ
 .يريُد لو ا٣بّب، وأف ما ىو مدَّخٌر لو من األجِر ورِفَػَعِة الدَّرجات ىو أنفع لو وأبقى 

ّب أنو قد بلغ غ ،أف ينشأ يتيًما لو اهلل أراد   أفَّ نبيَّناأف  رَ وأف يتذكَّ 
ل٥َْ َُيِْؽَك يَت٧ًًِة َٚآَوى حمس :قاؿ اهلل  .الكماؿ، وحاز ٛباـ الرعاية من اهلل 

َ
 6أخ

ًّْ َذَ٭َؽى  ة ًَ ْدَِن  7َووََصَؽَك 
َ
ًٓ َٚأ

ِ  [.ٛ-ٙ]الضهى: ىجس8َووََصَؽَك ََعن
، يتيًماَر لو أف يكوف قد ُقدّْ   والتابعْب والعلماء  من الصهابة وكثّبٌ 

تركوا أثرًا خالًدا، وِذكرًا ٧بموًدا، وخّبًا الذين عظماء، الئمة و األقادة و ال من فومع ذلك كا
 ٩بدوًدا. 
أف يَبقََّب كلُّ سالٍك ا٤بوَت ُب كلّْ ٢بظٍة من حياتو، فيهرص على أف يَبؾ   – ٛ

 لورثتو ما يعينهم على أمر دينهم ودنياىم:
ـَ علّْ فمما يعينهم على أمر دينهم: أف يُ     فيهم بذورَ  ينهم، ويغرسَ د مهم أحكا
 التقوى.
صبلح اآلباء ينفع األوالد بعد موت الوالدين، ويكوف لو أثر ال ٱبفى ال ريب أف و 

٦َْْيِ يَت٧ًَِْْيِ ِِف حمس :ُب استقامة األوالد وصبلحهم. قاؿ اهلل  َٓ ُ٘ ِ َؽاُر َََٚكَن ٣ ة اْْلِ ٍّ٦
َ
َوأ

ثُٮ٧َ٬ُة َوةِْلًةال٧َِْؽيَ٪حِ َوََكَن ََتْذ٫َُ ٠َْْنٌ لَُ٭٧َة َوََك 
َ
٧َ٬ُة َوشَْكذَْؼؿَِصة  َن خ ُمؽٍّ

َ
ة أ َ٘ ْن َحج٤ُْ

َ
َٟ أ َراَد َربَّ

َ
َٚأ

 َٟ ِ  حمس :وقاؿ اهلل  ،[ٕٛ]الكهف: ىجس٠َْْن٧َ٬َُة رَْْحًَح ٨ْ٦ِ َربّ
َ
ثُٮِك اْمَؿأ

َ
ْػَخ ٬َةُروَن ٦َة ََكَن خ

ُ
يَة أ

ة ًًّ ِٟ ثَِ٘ َّ٦
ُ
عليها فيما اهتموىا بو، أرادوا بنفي فتجد ا٤بنكرين  [،ٕٛ]مرٙب: ىجسَقٮٍْء َو٦َة ََك٩َْخ أ
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السوء والبغاء عن أبويها ا٤ببالغة ُب توبيخها؛ تنبيًها على أف من كاف أبواه صا٢بْب ليس من 
شأنو: التجرد عن طورٮبا، والَبدي بغّب ردائهما، وما كاف ينبغي لو إالَّ أف يسلك سنن 

 أعما٥بما الصا٢بة.
اس ٗبا استطاع ف ال يَبكهم عالة يتكففوف النَّ و٩با يعينهم على أمر دنياىم ودينهم أ

، من غّب إفراط وال تفريط ُب أمور من الكدح والسَّعي، وبذؿ األسبابإٔب ذلك سبيبًل 
 دينو ودنياه.

إنك أف تذر ورثتك أغنياء، خير من أف تذرىم عالة )) وقد جاء ُب ا٢بديث:
 .(ٔ)((يتكففوف الناس

ناس، خّب من أف تذرىم )عالة(، أي: فقراء، وا٤بعُب: تركك إياىم مستغنْب عن ال
 )يتكففوف الناس( أي: يسألوهنم باألكف ومدىا إليهم.

"وُب ا٢بديث من الفقو أف االختيار للمرء أف يستبقي لنفسو  : قاؿ ا٣بطايب
ة ،٤با ٱباؼ عليو من فتنة الفقر ؛وأف ال يَػْنَخِلَع من ِمْلِكِو َأْٝبََع َمرًَّة واحدة ،اقوتً  نِزَاع  وِشدَّ

ـَ فَػَيْذَىُب مالو ،النفس إٔب ما خرج من يده   على الناس.كبلِّ  ويبطل أجره ويصّب ،فَػيَػْنَد
٤با َعِلَمُو من  ؛ْٝبَعَ أخروجو من مالو  وٓب يُػْنِكْر على أيب بكر الصديق  :قلت

 .(ٕ)"وٓب ٱبف عليو الفتنة ،صهَّة نيَّتو وقُػوَِّة يقينو
وىو يعلم من نفسو حسن  ،لتصدؽ ٗبالو كلوومن أراد ا" :عابدين  قاؿ ابن

وإال فبل ٯبوز، ويكره ٤بن ال صرب لو على الضيق أف  ،والصرب عن ا٤بسألة فلو ذلك ،التوكل
 .(ٖ)"ينقو نفقة نفسو عن الكفاية التامة

                                                

 [.ٕٛٙٔ[، مسلم ]ٖٖٚٙ، ٛٙٙ٘، ٖٗ٘٘، ٜٓٗٗ، ٕٕٗٚ، ٜٕ٘ٔصهيح البخاري ]( ٔ)
 (.ٛٚ-ٚٚ/ٕ( معآب السنن )ٕ)
 (.ٖٚ٘/ٕرد احملتار على الدر ا٤بختار ) (ٖ)
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وا٤بسلم مسؤوؿ عن نفسو وعمن يعوؿ، فينبغي أف ينظَر إٔب حالِو وحا٥بم، فإذا علم 
عندما  كما كانت حاؿ أيب بكر الصديق –وقوة اليقْب من حالو وحا٥بم الصرب 

كاف ذلك مسوًغا لو على التَّصدؽ، وإف ٓب يأمن على نفسو أو على   -تصدَّؽ ٗبالو كلو
، وكما جاء -كما تقدـ–من يعوؿ من الضياع وذؿّْ السؤاؿ فينبغي أف ٲبسك بعض مالو 

 نزوؿ توبتو من اهلل و عن غزوة تبوؾ، ٍبُب قصة ٚبلُّفِ  حديث كعب بن مالك ُب 
،  حينها أراَد كعب  َُّب سبيل اهلل  مالوأف يُنفق كلشكرًا هلل  ؛
، َأ٬ْبَِلَع من مإب َصَدَقًة  أف قلُت: يا رسوؿ اهلل إف من توبٍب. قاؿ: وتصديًقا لتوبتو

َأْمِسْك بعَض ماِلَك، )): فقاؿ رسوؿ اهلل  ،إٔب اهلل وإٔب رسولو 
ٌر لك وفه   .(ٔ)((َخيػْ

 ؛باالقتصار على الصدقة ببعضو أمره  "وا٭با : النووي اإلماـ قاؿ
وال ٱبالف ىذا صدقة أيب بكر  .يصرب على اإلضاقة ا أف الوخوفً  ،ا من تضرره بالفقرخوفً 
 ا"ا راضيً فإنو كاف صابرً  ؛ٔبميع مالو(ٕ). 
 
 

                                      

                                                

 [.ٜٕٙٚ[، مسلم ]ٜٓٙٙ، ٙٚٙٗ، ٛٔٗٗ، ٕٚ٘ٚصهيح البخاري ]( ٔ)
 (.ٜٚ/ٚٔ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٕ)
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 واضطذروناضثاضث اضطبحث                                   
 اضظَّاس ُيِظلُّ اضذي اضدِّدَر يػطع اضذي                        

 
 

 :النَّاس يُِظلُّ  الذي السّْدرَ أواًل: ما جاء في التحذير من قطع 
السدر ىو الشجر الذي ينبت ُب الفبلة، ويستظل بو الناس، فيتقوف بو حرَّ 

وصهابتو الكراـ  ُب أثناء الطريق، وقد كاف الرسوؿ  الشمس، ويقيلوف ٙبتو
 رضواف اهلل عليهم يستظلوف بالشجر.

وقد حذَّرنا الشارع من قطع السدر أو إتبلفو؛ ٤با ُب ذلك من اإلضرار بالناس 
والبهائم، وألنو من العبث والظلم، وال ٱبفى ما للزرع واألشجار من فائدة تدـو ما بقيت 

 حية.     
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن حبشي  :ديثجاء ُب ا٢ب
: ((من قطع ِسْدرًَة َصوََّب اهلل رأسو في النار))(ٔ) . 

إف الذين يَػْقَطُعوَف )) :قالت: قاؿ رسوؿ اهلل  وعن عائشة 
 . (ٕ)((السّْْدَر ُيَصبُّوَف في النار على وجوىهم َصبِّا

                                                

(: "رواه ٕٗٛ/ٖ)  ؿ ا٥بيثمي[، قإٔٗٗ[،. والطربا٘ب ُب )األوسط( ]ٜٖٕ٘أخرجو أبو داود ] (ٔ)
 [.ٕ٘ٔ[، والضياء ]ٛ٘ٚٔٔالطربا٘ب ُب )األوسط(، ورجالو ثقات". وأخرجو أيًضا: البيهقي ]

(: "رواه الطربا٘ب ُب )األوسط(، ٘ٔٔ/ٛ)  [، قاؿ ا٥بيثمي٘ٔٙ٘( أخرجو الطربا٘ب ُب )األوسط( ]ٕ)
 [.ٖٗ٘ٔٔورجالو كلهم ثقات". وأخرجو أيًضا: البيهقي ]
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"ىذا ا٢بديث ٨بتصر، يعِب: عن معُب ىذا ا٢بديث فقاؿ:  وسئل أبو داود 
من قطع سدرة ُب فبلة يستظل ّٔا ابن السبيل، والبهائم، عبثًا، وظلًما بغّب حق يكوف لو 

 فيها، صوب اهلل رأسو ُب النار"اىػ.
 

 ثانًيا: الوقاية من ىذا الفعل والعالج:
بث والوقاية من ىذا الفعل إ٭با تكوف بعمارة الكوف باحملبة واإلصبلح، والبعد عن الع

أف ٯبعل اإلنساف خليفة ُب األرض؛ ليقـو بعمارهتا،  واإلفساد، وقد شاءت إرادة اهلل 
وأعطاه من النّْعم ما يعينو على القياـ ّٔذه ا٤بهمة، والتشريعات ُب األدياف السماوية إ٭با 
جاءت ٗبا فيو صبلح الناس ُب حياهتم وآخرهتم، فدعت إٔب عمارة الكوف باحملبة والرٞبة 

الكوف، وجعل ما ُب العظيمة أنو سخر لئلنساف  ح والتعاوف، ومن نعم اهلل واإلصبل
 ما فيو من ا٤بخلوقات مذللة لو.

لو من غّب اعتداء أو إفساد أو ظلم، وينفع  وا٤بؤمن ينتفع ٩با سخر اهلل 
 على نعمو الوافرة. اآلخرين، ويتعاوف معهم، ويشكر اهلل 

َٜ حمس :قاؿ اهلل  ِي َػ٤َ ة٬َُٮ اَّلٍّ ًٕ رِْض ََجًِ
َ َْ وقاؿ  [،ٜٕ]البقرة: ىجس٣َُس٥ْ ٦َة ِِف ا

: ْػَؿَج ث٫ِِ ٨َ٦ِ اثل٧ٍََّؿاِت حمس
َ
٧َةءِ ٦َةًء َٚأ َل ٨َِ٦ الكٍّ ـَ ْ٩

َ
رَْض َوخ

َ َْ ٧ََٮاِت َوا َٜ الكٍّ ِي َػ٤َ ُ اَّلٍّ اَّللٍّ
ْمؿِهِ وََقؼٍّ 

َ
َٟ َِلَْضؿَِي ِِف اْْلَْعؿِ ثِأ ْ٤ ُٛ َؿ ٣َُس٥ُ ا٣ْ جَْ٭ةرَ رِزًْٝة ٣َُس٥ْ وََقؼٍّ

َ َْ  [،ٕٖ]إبراىيم: ىجسَؿ ٣َُس٥ُ ا
اٌب َو٦ِ٪٫ُْ َمَضٌؿ ذ٫ًِِ تُِك٧ًُٮَن حمس :وقاؿ  ٧َةءِ ٦َةًء ٣َُس٥ْ ٦ِ٪٫ُْ َْشَ َل ٨َ٦ِ الكٍّ ـَ ْ٩

َ
ِي خ  :٬َُٮ اَّلٍّ

ِ اثل٧ٍََّؿاِت إِنٍّ 
ْخَ٪ةَب َو٨ِْ٦ ُُكّ

َ َْ يُْذٮَن َوانلٍِّؼ٢ًَ َوا ٍـّ ْرَع َوال ٍـّ ْٮٍم يُجْجُِخ ٣َُس٥ْ ث٫ِِ ال َٞ ِ يًَح ٣ ٌَ  َٟ ِ ِِف َذل
ُؿوَن  ٍّ١ َٛ  [.ٔٔ-ٓٔ]النهل:ىجس ;َحَذ

ومن شأف ا٤بؤمن أف يكوف رحيًما و٧بسًنا، وال يقف مفهـو اإلحساف ُب اإلسبلـ 
عند إحساف ا٤برء لنفسو ولغّبه من أبناء جنسو، ولكنو يشمل عمـو ا٤بخلوقات ٗبا ُب ذلك 

 ا٢بيواف والنبات.
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"أوصيكم بتقوى اهلل، ال تعصوا، وال تغلوا، وال  : وصية الصّْدّْيق قد جاءو  
٘ببنوا، وال تغرقوا ٬ببًل، وال ٙبرقوا زرًعا، وال ٙببسوا ّٔيمة، وال تقطعوا شجرة مثمرة، وال 
تقتلوا شيًخا كبّبًا، وال صبيِّا صغّبًا، وستجدوف أقواًما حبسوا أنفسهم للذي حبسوىا 

 .(ٔ)فذروىم وما حبسوا أنفسهم لو.."
حٌب ولو كانت ُب -األحاديث الٍب فيها: ا٢بثُّ على عمارة األرض وتنميتها  ومن
فإف  (ٕ)إف قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة)) :قولو  -آخر أيامها

 . (ٖ)((استطاع أف ال تقـو حتى يغرسها فليغرسها
وىو مبالغة ُب ا٢بثّْ على غرس األشجار، وحفر األهنار؛ لتبقى ىذه الدار عامرة إٔب 

فكما غرس لك غّبُؾ فانتفعت بو،  ،آخر أمدىا احملدود ا٤بعدود ا٤بعلـو عند خالقها 
 .  (ٗ)-وإف ٓب يبق من الدنيا ُصَباَبة-فاغرس ٤بن ٯبيء بعَدؾ؛ لينتفَع 

  

                                                

-ٔٚقيق: شعيب األرناؤوط )ص:أليب بكر أٞبد بن علي ا٤بروزي، بته ،د أيب بكر الصديق ( مسنٔ)
(، فوائد ابن أخي ٓ٘/ٕ[، وأخرجو ابن عساكر )ٔٔٗٔو)ابن ز٪بويو( كما ُب )كنز العماؿ( ](، ٕٚ

 (.ٜٙٔ/ٕ[، الكامل ُب التاريخ )ٜٗ٘ميمي الدقاؽ ]
ا١بمع: ُفْسبَلف، مثل: رغيف ورغفاف، الواحدة: َفِسيَلة، وىي الٍب ( "الَفِسيُل: صغار النخل، وىي: الَوِديُّ، و ٕ)

ْـّ، أو تقلع من األرض فتغرس. و)رجل َفْسل(: رديء. ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )فسل(  تقطع من اأُل
 (. ٜٔ٘/ٔٔ(، وانظر: لساف العرب )ٖٚٗ/ٕ)

[. ٛٓٗٚ[، والبزار ]ٜٚٗفرد( ][، والبخاري ُب )األدب ا٤بٕٙٔٔ[، وعبد بن ٞبيد ]ٜٕٔٛٔ( أخرجو أٞبد ]ٖ)
وأخرجو أيًضا:  (: " رواه البزار، ورجالو أثبات ثقات، لعلو أراد بقياـ الساعة: أمارهتا ".ٖٙ/ٗقاؿ ا٥بيثمي )

 [، وقاؿ: "إسناده صهيح".ٕٗٔٚ[، والضياء ]ٜٚٔابن األعرايب ُب )معجمو( ]
: بقية ا٤باء واللنب -بالضم–وحرارتو. و)الصَُّبابة(  : رقة الشوؽ-بالفتح–(. و)الصََّبابة( ٖٓ/ٖ( فيض القدير )ٗ)

 وغّبٮبا تبقى ُب اإلناء والسقاء. وا٤بعُب: وإف ٓب يبق من الدنيا إال الوقت اليسّب.



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

516 

 

ما من مسلم )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  وعن أنس بن مالك 
يمة، إال كاف لو بو يغرس غرًسا، أو يزرع زرًعا، فيأكل منو طير أو إنساف أو به

  .(ٔ)((صدقة
ما من مسلم )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن  جابر  :وُب رواية

يغرس غرًسا إال كاف ما أكل منو لو صدقة، وما سرؽ منو لو صدقة، وما أكل السَُّبُع 
منو فهو لو صدقة، وما أكلت الطير فهو لو صدقة، وال يَػْرَزُؤُه أحد إال كاف لو 

: حثّّ على عمارة األرض، ولو كاف ا٤بنتفع من الزرع البهائم لناؿ الزارَع . ففيو(ٕ)((صدقة
 األجُر.

ولكن عمارة األرض ال تعِب: الركوف إٔب الدنيا، والغفلة عن اآلخرة، ولكن ا٤بسلم 
 -وما تقتضيو من الوفاء با٢بقوؽ ٘باه اآلخرين-يقف موقف ا٤بوازنة بْب ا٤بتطلبات الدنيوية 

َْ دَجَْف حمس :، كما قاؿ اهلل وبْب العمل لآلخرة ِػَؿةَ َو ٌْ اَر ا ُ اَلٍّ ِٖ ذ٧ًَِة آدَةَك اَّللٍّ َوابَْذ
 َْ  َ رِْض إِنٍّ اَّللٍّ

َ َْ َكةَد ِِف ا َٛ ِٖ ا٣ْ َْ َتجْ َٟ َو ُ إَِِلْ ْظَك٨َ اَّللٍّ
َ
ْظِك٨ْ ٧َ٠َة أ

َ
جًَْة َوأ َٟ ٨َ٦ِ اَلَّ ُُيِتَّ ٩َِىًَج

ِكِؽي٨َ  ْٛ )احملبة صورىا  :قوؿ ُب ذلك ُب كتابوقد فصلت ال [.ٚٚ]القصو: ىجسال٧ُْ
 وأحكامها(.

 
 
 
 
 

                              
                                                

 [.ٖ٘٘ٔ[، مسلم ]ٕٖٕٓ( صهيح البخاري ]ٔ)
 أي: ال ينقصو ويأخذ منو. ()وال يرزؤه() :[. قولو ٕ٘٘ٔ( صهيح مسلم ]ٕ)
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 واضطذروناضرابع اضطبحث                                           
 تطذيب اضحيوان                                        

 
 

 

 أواًل: خطورة تعذيب الحيواف والقسوة عليو: 
اإلحساف ُب اإلسبلـ على إحساف ا٤برء لنفسو وإخوانو من أبناء جنسو،  ال يقف

 ولكنو يشمل ا٤بخلوقات األخرى. 
وقد كانت ٦بتمعات كثّبة ُب ا٤باضي ال ترى نصيًبا للهيواف من الرفق أو الرٞبة. وال 

ُب تزاؿ بعض آّتمعات ا٤بعاصرة تلهو بقتل ا٢بيواف أو تعذيبو ُب أعيادىا، وُب أفراحها، و 
 رياضاهتا. 

كما   ،أما التشريعات اإلسبلمية فتبْب أف عآب ا٢بيواف لو خصائصو وطبائعو وشعوره
٦َْسة٣ُُس٥ْ حمس :قاؿ اهلل 

َ
َم٥ٌ أ

ُ
ٍّْ أ

ِ رُي ِِبَ٪َةَظ٫ًِْ إ ُِ ةنٍِؿ يَ ََ  َْ رِْض َو
َ َْ  ىجسَو٦َة ٨ْ٦ِ َداثٍٍّح ِِف ا

، وُب كوهنا دالة مدبر يدبر أمرىا ُب ا٣بلق وا٤بوت والبعث واالحتياج إٔبأي:  [،ٖٛ]األنعاـ:
ِ حمس :على الصانع ومسبهة لو كما قاؿ اهلل  ٍّْ شَُكجُِّط ِِب٧َِْؽه

ِ ٍء إ  ىجسِإَوْن ٨ْ٦ِ ََشْ
حيث يدؿ على الصانع وعلى قدرتو  ،أي: يسبح بلساف القاؿ أو ا٢باؿ ،[ٗٗ]اإلسراء:

ٯبوز التعرض ٥با بالقتل ا ال ٯبوز عليو، فبالنظر إٔب ىذا ا٤بعُب، ال وحكمتو وتنزيهو عمَّ 
كذبح ،  أو جلب منفعة ،كقتل الفواسق ا٣بمس  ، إذا كاف لدفع مضرة إال ،واإلفناء

 كما جاء ذلك مبيًنا ُب النصوص.ا٢بيوانات ا٤بأكولة  
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أف )) :عن رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة :وقد جاء ُب ا٢بديث
وحى اهلل إليو: أفي أف ا من األنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأنملة قرصت نبيً 

 .(ٔ)((؟قرصتك نملة أىلكت أمة من األمم تسبح
عن عبد ومن األحاديث الدالة على أف عآب ا٢بيواف لو خصائصو وشعوره: ما جاء 

ذات يـو خلفو، فََأَسرَّ إَٕبَّ  قاؿ: أردفِب رسوؿ اهلل   اهلل بن جعفر
َحبَّ ما استَب بو رسوؿ اهلل ا من الناس، قاؿ: وكاف أَ ا ال ُأَحدُّْث بو أحدً حديثً 
  ٍا لرجل من األنصار، فإذا ٝبلفدخل حائطً  ،٢باجتو َىَدفًا أو َحاِئَش ٬َبْل، 

فمسح ِذفْػرَاُه  َحنَّ إليو، َوَذَرَفْت عيناه، فأتاه النيب  فلما رأى النيب 
 من األنصار قاؿ: فجاء فٌبً  ((؟لمن ىذا الجمل ،من َربُّ ىذا الجمل))فقاؿ:  ،فسكن

أال تَػتَِّقي اهلل في ىذه البهيمة التي َملََّكَك اهلل إياىا، ))فقاؿ: ىو ٕب يا رسوؿ اهلل فقاؿ: 
 .(ٕ)((فإنو شكا لي أنك ُتِجيُعُو َوُتْدئُِبو

                                                

 [.ٕٕٔٗ[، مسلم، واللفظ لو ]ٜٖٔٓ( صهيح البخاري ]ٔ)
[، والطربا٘ب ُب ٚٛٚٙ[، وأبو يعلى ]ٜٕٗ٘[، وأبو داود ]٘ٗٚٔ[، وأٞبد ]ٖٙ٘ٚٔ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ٕ)

[ وصههو، ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا: ٕ٘ٛٗ[،  وا٢باكم ]ٜٚٗ[، وأبو عوانة ]ٖٜٔ)الكبّب( ]
)أو )كل ما كاف لو شخو مرتفع من بناء وغّبه.   ()ىدفا()[. قولو: ٖ٘ٔ[، والضياء ]ٗٔٛ٘ٔالبيهقي ]

ا٢بائش  : ا. وقاؿ ا٣بطايبىو النخل ا٤بلتف آّتمع كأنو اللتفافو ٰبوش بعضو بعضً  (حائش ٬بل(
 : قاؿ ا٣بطايب ()ذفراه()أي: جرت. و ()وذرفت()أي: بستانًا.  ()حائطا()ٝباعة النخل الصغار. 

ا٤بوضع الذي يعرؼ من قفاه. وقاؿ ُب )النهاية( ذفرى البعّب: أصل )الذفرى من البعّب( مؤخر رأسو، وىو 
نن أي: تكده وتتعبو ُب العمل. انظر: معآب الس ()تدئبو()و ، وٮبا ذفرياف، وألفها للتأنيث.أذنو، وىي مؤنثة

(، النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر ٛ٘ٔ/ٚعوف ا٤بعبود ) (،ٕٔ/ٗ(، كشف ا٤بشكل )ٕٛٗ/ٕ)
(ٕ/ٔٙٔ.) 
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عن  :كما جاء ُب ا٢بديث  ،وإف تعذيب ا٢بيواف والقسوة عليو من أسباب ولوج النار
ت امرأة النار في ىرة دخل: ))قاؿ أف رسوؿ اهلل  :عبد اهلل بن عمر 

 .(ٔ)((ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش األرض
صلى  أف النيب  :عن أ٠باء بنت أيب بكر الصديق وُب رواية: 

صبلة الكسوؼ، فقاـ فأطاؿ القياـ، ٍب ركع فأطاؿ الركوع، ٍب قاـ فأطاؿ القياـ، ٍب ركع 
، ٍب رفع، ٍب سجد، فأطاؿ السجود، ٍب فأطاؿ الركوع، ٍب رفع، ٍب سجد، فأطاؿ السجود

قاـ، فأطاؿ القياـ، ٍب ركع فأطاؿ الركوع، ٍب رفع فأطاؿ القياـ ٍب ركع، فأطاؿ الركوع، ٍب 
رفع، فسجد، فأطاؿ السجود، ٍب رفع، ٍب سجد، فأطاؿ السجود، ٍب انصرؼ، فقاؿ: 

َرْأُت عليها، لجئتكم ِبِقطَاؼٍ )) من قطافها، ودنت  قد دنت ِمنّْي الجنة، حتى لو اْجتػَ
، وأنا معهم؟ فإذا امرأة ِمنّْي النار حتى قلتُ  َتْخِدُشَها  -:َحِسْبُت أنو قاؿ -: َأْي َربّْ

َها حتى ماتت جوعً  ا، ال أطعمتها، وال أرسلتها ِىرَّة، قلت: ما شأف ىذه؟ قالوا: َحَبَستػْ
 .(ٕ)((األرض قاؿ نافع: حسبت أنو قاؿ: من َخِشيش أو َخَشاش-تأكل 

ىشاـ بن زيد، قاؿ: كما صحَّ عن   صرب البهائمأنواع التعذيب ا٤بنهي عنها:  ومن
ا، نصبوا دجاجة يرموهنا، ا، أو فتيانً دخلت مع أنس، على ا٢بكم بن أيوب، فرأى غلمانً 

: أي ٙببس -بضم أولو- (ٖ)أف ُتْصبَػَر البهائم هنى النيب  : فقاؿ أنس
  .لَبمى حٌب ٛبوت، وأصل الصرب: ا٢ببس

                                                

  [.ٕٕٕٗ[، مسلم ]ٕٖٛٗ، ٖٖٛٔ، ٖٕ٘ٙيح البخاري ]( صهٔ)
حشرات  :-بفتح ا٣باء ا٤بعجمة- ()خشاش(): تقشر جلدىا. و()ٚبدشها()[. و ٘ٗٚ( صهيح البخاري ]ٕ)

فتح ا٣باء وكسرىا وضمها والفتح ىو ا٤بشهور.  : وىواـ األرض. وقيل: صغار الطّب. وحكى القاضي
(، ٕٚٓ/ُٙب األرض. انظر: شرح النووي على صهيح مسلم ) ىو ا٢بية و٫بوىا ٩با : وقاؿ ا١بوىري

 (.ٗٓٓٔ/ٖ(، الصهاح، مادة: )خشش( )ٚٗ/ٛ) إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صهيح مسلم
 [.ٜٙ٘ٔ[، مسلم ]ٖٔ٘٘( صهيح البخاري ]ٖ)
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لتقتل  ؛قاؿ العلماء: صرب البهائم أف ٙببس وىي حية : النووي اإلماـ قاؿ
ال تتخذوا  :أي ،(ٔ)((اا فيو الروح غرضً ال تتخذوا شيئً )) :وىو معُب ،بالرمي و٫بوه

ا ترموف إليو كالغرض من ا١بلود وغّبىا. وىذا النهي للتهرٙب، ويدؿ على ا٢بيواف ا٢بي غرضً 
، وألف األصل ُب (ٕ) كما ُب حديث ابن عمرذلك ما ورد من لعن من فعل ذلك  

 .(ٖ)التهرٙب تعذيب ا٢بيواف وإتبلؼ نفسو وإضاعة ا٤باؿ
 .وتصّب ميتة ال ٰبل أكلها وٱبرج جلدىا عن االنتفاع بو
 أُرَاُه ابن عمر- وعن أيب صاّب ا٢بنفي عن رجل من أصهاب النيب 

-،  قاؿ ٠بعت رسوؿ اهلل  :ثم لم يتب من َمثََّل بذي روح، ))قاؿ
 .(ٗ)((َمثََّل اهلل بو يـو القيامة

عليو ٞبار قد ُوِسَم ُب وجهو فقاؿ:  مرَّ  أف النيب   عن جابرو 
 .(٘)((لعن اهلل الذي َوَسَمو))

                                                

 [ عن ابن عباس. ٛ٘( صهيح مسلم ]ٔ)
فمروا بفتية، أو بنفر، نصبوا عن سعيد بن جبّب، قاؿ: كنت عند ابن عمر،  :وا٢بديث ُب )الصهيهْب( (ٕ)

من فعل ىذا؟ إف النيب  :قاؿ ابن عمر ففلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، دجاجة يرموهنا، 
 [ و٫بوه عن ا٤بغّبة بن شعبة ٜٛ٘ٔ[، مسلم ]٘ٔ٘٘لعن من فعل ىذا. صهيح البخاري .]

غرًضا((. أخرجو  مر على نفر من األنصار يرموف ٞبامة فقاؿ: ))ال تتخذوا الروح أف النيب 
(: "رواه الطربا٘ب ُب ٖٔ/ٗ)  [. قاؿ ا٥بيثميٕٕٛٓ[، و)األوسط( ]ٜ٘ٓالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]

 )األوسط(، و)الكبّب(، وإسناده حسن".
 (، ٛٓٔ-ٚٓٔ/ٖٔ(، شرح النووي على صهيح مسلم )ٜٜ/ٛ( نيل األوطار )ٖ)
 (: "رواه أٞبد، ورجالو ثقات".ٕٖ/ٗ)  [. قاؿ ا٥بيثميٕٕٗٙ[، وابن ا١بعد ]ٔٙٙ٘( أخرجو أٞبد ]ٗ)
 [.ٕٚٔٔ( صهيح مسلم ]٘)
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ُمرَّ عليو ٕبمار قد ُوِسَم ُب  أف النيب   عن جابر :وُب رواية
في وجهها أو ضربها في أما بَػَلَغُكْم أني قد لعنت من َوَسَم البهيمة ))وجهو، فقاؿ: 

 .(ٔ)فنهى عن ذلك ((؟وجهها
 :أف رسوؿ اهلل  ، عن ابن عباس :وعند الطربا٘ب ُب )الكبّب(

 . (ٕ)لعن من يسم ُب الوجو
وأما الضرب ُب الوجو فمنهي عنو ُب كل ا٢بيواف احملَـب " :وقاؿ اإلماـ النووي 

ألنو ٦بمع  ؛لكنو ُب اآلدمي أشد ،امن اآلدمي وا٢بمّب وا٣بيل واإلبل والبغاؿ والغنم وغّبى
  .ورٗبا آذى بعض ا٢بواس ،(ٖ)ورٗبا شانو ،ألنو يظهر فيو أثر الضرب ؛احملاسن مع أنو لطيف

 . (ٗ)"وأما الوسم ُب الوجو فمنهي عنو باإلٝباع
وىو من أفعاؿ  ،الوسم على الوجو منهي عنو باالتفاؽوقاؿ ُب )آّموع(: "

 . (٘)"ا١باىلية
، أو ا الباب: التهريش بْب ا٢بيوانات. والتهريش: ويدخل ُب ىذ اإلغراء بْب القـو

 .بتهييج بعضها على بعض ا١بماؿ والكباش والديوؾ وغّبىاو البهائم، كالكبلب والثّباف 
 .(ٙ)بل ٦برد عبث ،بدوف فائدة اوإتعاب ٥ب ،ووجو النهي أنو إيبلـ للهيوانات

                                                

 [.ٕٗٙ٘( أخرجو أبو داود بسند صهيح ]ٔ)
 (:  "رواه الطربا٘ب، ورجالو ثقات".ٓٔٔ/ٛ)  [. قاؿ ا٥بيثميٕٜٙٔٔ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٕ)
٤بعايب وا٤بقابح" الصهاح، مادة: "الشْب: خبلؼ الزين. يقاؿ: شانو يشينو. وا٤بشاين: ا : قاؿ ا١بوىري (ٖ)

 (.ٕٚٗٔ/٘)شْب( )
 (.ٜٚ/ٗٔ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٗ)
 (.ٚٚٔ/ٙ( آّموع شرح ا٤بهذب )٘)
(، ٙبفة األحوذي ٘ٙٔ/ٚ(، عوف ا٤بعبود )ٜٜ/ٛ(، نيل األوطار )ٓٓٓٔ/ٖ( انظر: الصهاح، مادة: )حرش( )ٙ)

(٘/ٕٜٜ.) 
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وقد علل  ،غّب جائز ُب شريعتنا وومن أقبح أنواع التعذيب: التهريق بالنار. وى
ُب بالنَّار إ الرسوؿ   .(ٔ) ربُّ النَّارالعن ىذا بأنو ال يُػَعذّْ
وٛبضي الشريعة ُب تشريع الرٞبة با٢بيواف: فُتَهرّْـ ا٤بْكث طويبًل على ظهره وىو "

اركبوىا سالمة، ودعوىا سالمة، وال تتخذوىا  )) :واقف؛ فقد قاؿ 
 .(ٕ)((كراسي

ِعٍّب قد لصق ظهره بِبَ  و وتعريضو للضَّعف وا٥بُزَاؿ؛ فقد مرَّ وٙبـر إجاعت
وكلوىا  ،فاركبوىا صالحة ،ىذه البهائم المعجمة ياتقوا اهلل ف)) ببطنو، فقاؿ:

 (ٗ)ا، وكلوىاتقوا اهلل في ىذه البهائم، ثم اركبوىا صحاحً اوُب لفظ: )) .(ٖ)((صالحة
 .(٘)((اسمانً 

                                                

 : لمي، وعن أيب ىريرة. حديث: ٞبزة بن عمرو األسلمي( ا٢بديث مروي عن ٞبزة بن عمرو األسٔ)
[، وأبو ٖٕٚٙ[، وأبو داود ]ٖٗٓٙٔ[، وأٞبد ]ٖٕٗٙ[، وسعيد بن منصور ]ٜٛٔٗأخرجو عبد الرزاؽ ]

 [. قاؿ ا٥بيثميٕٗٚٙأخرجو أبو داود ] : [. حديث أيب ىريرةٜٜٕٙ[، والطربا٘ب ]ٖٙ٘ٔيعلى ]
 (ٙ/ٕ٘ٔرواه الطربا٘ب والبزار وف" :)يو سعيد الرباد وٓب أعرفو، وبقية رجالو ثقات". قاؿ البزار 
:  قد روي من وجوه، وسعيد الرباد بصري، روى عنو ٞباد بن زيد وسعيد". كشف األستار"

(ٕ/ٕٔٔ.) 
[، وابن حباف ٕٗٗ٘[، وابن خزٲبة ]ٙٛٛ[، وا٢بارث ]ٕٓٔٚ[، والدارمي ]ٜٕٙ٘ٔ( أخرجو أٞبد ]ٕ)

[ وقاؿ: "صهيح اإلسناد"، ووافقو الذىيب، وأخرجو أيًضا: ٢ٕٗٛٙباكم ][، وإٖٗ[، والطربا٘ب ]ٜٔٙ٘]
  (: "رواه أٞبد، وإسناده حسن".ٓٗٔ/ٓٔ)  [. قاؿ ا٥بيثميٖٖٙٓٔالبيهقي ]

 [.ٕ٘ٗ٘[، وابن خزٲبة ]ٕٛٗ٘( أخرجو أبو داود بإسناد صهيح ]ٖ)
 ( ُب بعض النسخ: "واركبوىا".ٗ)
(: "رواه أٞبد، ورجالو رجاؿ الصهيح". وأخرجو ٜٙ/ٖ)  [، قاؿ ا٥بيثميٕ٘ٙٚٔأخرجو أٞبد ] (٘)

[، ٕٓٙ٘[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]٘ٗ٘[، وابن حباف ]ٕٗٚٓأيًضا: ابن أيب عاصم ُب )اآلحاد وا٤بثا٘ب( ]
  [.ٗٛ٘وُب )الشاميْب( ]
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أف  -تقدـكما -. وقد جاء ُب ا٢بديث يَػَتَهمَّل ـر إرىاقو بالعمل فوؽ ماٰبكما 
أال تَػتَِّقي اهلل في ىذه البهيمة التي َملََّكَك قاؿ لصاحب ا١بمل: )) النيب 

 .(ٔ)((اهلل إياىا، فإنو شكا لي أنك ُتِجيُعُو َوُتْدئُِبو
يث: كما جاء ُب ا٢بد  ،واٚباذه ىدفًا لتعليم اإلصابة ،كما ٰبـر التػََّلهّْي بو ُب الصيد

ا فيو الروح ال تتخذوا شيئً ))قاؿ:  أف النيب  ، عن ابن عباس
 . (ٕ)((اغرضً 

بفتياف من قريش  قاؿ: مر ابن عمر  ، عن سعيد بن جبّبوُب رواية: 
ا، وىم يرمونو، وقد جعلوا لصاحب الطّب كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا قد نصبوا طّبً 

عل ىذا لعن اهلل، من فعل ىذا؟ إف من ف)) : ابن عمر تفرقوا، فقاؿ ابن عمر
 .(ٖ)(("اا فيو الروح غرضً لعن من اتخذ شيئً  رسوؿ اهلل 

لعن اهلل من )) :لقولو  ؛ىذا النهي للتهرٙب" :قاؿ اإلماـ النووي 
وتضييع ِلَمالِيَِّتو، وتفويت لذكاتو إف   ،وإتبلؼ لنفسو ،وألنو تعذيب للهيواف ؛((فعل ىذا

 .(ٗ)"إف ٓب يكن ُمذَكِّى كاف ُمذَكِّى، و٤بنفعتو
 

  

                                                

 ( تقدـ.ٔ)
 [.ٛ٘( صهيح مسلم ]ٕ)
 (.ٜٚٔ. مصطفى السباعي )ص:[. بتصرؼ عن كتاب: )من روائع حضارتنا( دٜٛ٘ٔ( صهيح مسلم ]ٖ)
 (.ٕٓ٘ٙ/ٙ(، وانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ٛٓٔ/ٖٔ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٗ)
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 ثانًيا: الوقاية من مخاطر تعذيب الحيواف والعالج:
 الرٞبة والرفق واإلحساف: – ٔ

، أو أو ٘بويعو ،أو ٙبميلو فوؽ طاقتو ،أو تعذيبو ،الرفق با٢بيواف وعدـ ظلموإفَّ 
  .ىو عْب اإلحساف الذي أوجبو ا٣بالق  ضربو إٔب غّب ذلك

والقسوة عليو من أسباب العذاب ُب اآلخرة فإف الرٞبة  وكما أف تعذيب ا٢بيواف
أف رسوؿ   عن أيب ىريرةكما ُب ا٢بديث:   ،والرفق با٢بيواف من أسباب دخوؿ ا١بنة

ا فنزؿ بينما رجل يمشي بطريق، اشتد عليو العطش، فوجد بئرً ))قاؿ:  اهلل 
لرجل: لقد فيها، فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقاؿ ا
ثم أمسكو  ،بلغ ىذا الكلب من العطش مثل الذي كاف بلغ بي، فنزؿ البئر فمأل ُخفَّو

قالوا: يا رسوؿ اهلل وإف لنا ُب البهائم  ،((فغفر لو (ٔ)ِبِفيو، فسقى الَكْلَب َفَشَكَر اهلُل لو
 .(ٕ)((نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر))ا؟ فقاؿ: أجرً 

كما جاء ُب ا٢بديث الذبح وىيئة القتل   بإحساف ىيئة النيب  قد أمرو 
اد بن أوس، قاؿ: ثِْنَتاف َحِفْظتُػُهَما عن رسوؿ اهلل  إف اهلل  ))قاؿ:  عن َشدَّ

َلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا  كتب اإلحساف على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا اْلِقتػْ
ْبَح، وْلُيِحدَّ أحدُُكْم َشْفَرَتو، فَػْلُيِرْح َذبِيَحَتو   .(ٖ)((الذَّ

وىذا يدؿ على وجوب اإلسراع ُب إزىاؽ النفوس الٍب يباح إزىاقها على أسهل 
واإلحساف ُب قتل ما ٯبوز قتلو من الناس والدواب: " : ابن رجب قاؿ. الوجوه

                                                

 أي: أثُب عليو فجزاه على ذلك بأف قبل عملو وأدخلو ا١بنة. (ٔ)
 [.ٕٕٗٗ[، مسلم ]ٜٓٓٙ، ٕٙٙٗ، ٖٖٕٙ، ٖٚٔ( صهيح البخاري ]ٕ)
 [.ٜ٘٘ٔ( صهيح مسلم ]ٖ)
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من غّب زيادة ُب التعذيب، فإنو إيبلـ  (ٔ)إزىاؽ نفسو على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاىا
 ال حاجة إليو.

وا٤بعُب: أحسنوا ىيئة الذبح، وىيئة  .ا٥بيئة :، أي(ٕ)بالكسر (ةالذٕب)و (القتلة)و
وىذا يدؿ على وجوب اإلسراع ُب إزىاؽ النفوس الٍب يباح إزىاقها على أسهل  .القتل

 .(ٖ)"وقد حكى ابن حـز اإلٝباع على وجوب اإلحساف ُب الذبيهة .الوجوه
 فيو:ا فيما جرت العادة باستعما٥ب الالدََّواب إأف ال تستعمل  – ٕ

 قاؿ: صلى رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  :جاء ُب )الصهيح(
بينا رجل يسوؽ بقرة إذ ركبها فضربها، ))صبلة الصبح، ٍب أقبل على الناس، فقاؿ: 

فقاؿ الناس: سبهاف اهلل بقرة َتَكلَّم،  ((فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث
 .(٘). ا٢بديث(ٗ)-وما ٮبا ٍَبَّ - ((وعمرفإني أومن بهذا، أنا وأبو بكر، ))فقاؿ: 

 االحَباز عن قتل ا٢بيوانات إال الصائل منها وا٤بؤذي:  – ٖ
: النَّْمَلة، والنَّْهَلة، وا٥ْبُْدُىد،  :وقد جاء ُب ا٢بديث النهي عن قَػْتل أربٍع من الدَّوابّْ

 . (ٙ)والصَُّرد
                                                

ٲبد ويقصر. يقاؿ: )الوحا الوحا( أي: السرعة السرعة، أو البدار البدار. انظر: احملكم  ،ةالوحا: السرعة والعجل (ٔ)
(، لساف ٖٖٗ(، ٨بتار الصهاح )ص: ٖٙٔ/٘(، النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر )ٖٛ/ٗواحمليط األعظم )

 (، مادة: )وحي(.ٕٖٛ/٘ٔالعرب )
ْٕبََة()(  ٕ)    ٞبد والَبمذي والنسائي والبيهقي وغّبىم.أ :رواية عند ،فعلة :بوزف ()فأحسنوا الذّْ
 (.ٕٖٛ/ٔجامع العلـو وا٢بكم ) (ٖ)
أي: ليسا حاضرين. قاؿ العلماء: إ٭با قاؿ ذلك ثقة ّٔما؛ لعلمو بصدؽ إٲباهنما،  -بفتح ا٤بثلثة-( )وما ٮبا ٍب( ٗ)

رة أليب بكر وكماؿ قدرتو. ففيو فضيلة ظاى ، وقوة يقينهما، وكماؿ معرفتهما؛ لعظيم سلطاف اهلل
 (.ٛٔ٘/ٙ(، وانظر: فتح الباري )ٙ٘ٔ/٘ٔشرح النووي على صهيح مسلم ) .وعمر 

 [.ٖٕٛٛ[، مسلم ]ٖٖٙٙ، ٖٔٚٗ( صهيح البخاري ]٘)
عن قتل أربع من الدواب: النملة،  قاؿ: هنى رسوؿ اهلل  ، عن ابن عباس :( ونو ا٢بديثٙ)

 =[، وابنٓ٘ٙ[، وابن ٞبيد ]ٖٙٙٓ[، وأٞبد ]٘ٔٗٛوالنهلة، وا٥بدىد، والصرد. أخرجو عبد الرزاؽ ]



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

526 

 

فإهنن يقتلن ُب ا٢بل  ويستثُب من ا٢بيوانات الٍب ال ٯبوز قتلها: الفواسق ا٣بمس
. والفواسق ا٣بمس : الفأرة، والعقرب، وا٢ُبَديَّا، والغراب، -(صهيحال)كما ورد ُب - وا٢بـر

 . (ٔ)والكلب العقور
 . (ٕ)يَّة، والغراب األبقع، والفأرة، والكلب العقور، وا٢ُبَديَّاوعند مسلم: ا٢ب

قتل، وعلل بالفسق، أمر بال": ُب )العارضة(  أبو بكر ابن العريباإلماـ قاؿ 
 فيتعدى ا٢بكم إٔب كل ما وجدت فيو العلة، ونبو با٣بمسة على ٟبسة أنواع من الفسق.

فنبو بالغراب على ما ٯبانسو من سباع الطّب، وكذا با٢بدأة، ويزيد الغراب ٕبل سفرة 
وا٢بية تلسع  -ا٤بسافر، ونقب جرابو، وبا٢بية على كل ما يلسع، والعقرب كذلك 

وبالفأرة على ما ٯبانسها من ىواـ ا٤بنزؿ ا٤بؤذية،  -عقرب تلدغ، وال تفَبس وتفَبس، وال
وبالكلب العقور على كل مفَبس، قاؿ: ومعُب فسقهن: خروجهن عن حد الكف إٔب 

 .(ٖ)"األذية
 :و٠باه ،تل اْلَوزَغقعبلوة على الفواسق ا٣بمس ب وأمر رسوؿ اهلل 

 .(ٗ)فويسًقا

                                                                                                                                   

[، ٕٛٚ٘[، والطربا٘ب ]ٙٗٙ٘[، وابن حباف ]ٜٕٛ٘[، والبزار ]ٕٚٙ٘[، وأبو داود ]ٕٕٖٗماجو ]=
[. قاؿ ا٢بافظ وصاحب )اإل٤باـ(: "رجالو رجاؿ الصهيح". وقاؿ ٕٖٔ[، والضياء ]ٓٚٓٓٔوالبيهقي ]

ُب )بلوغ ا٤براـ(: "صههو ابن حباف". التلخيو ا٢ببّب  البيهقي: "ىو أقوى ما ورد ُب ىذا الباب." وقاؿ
(، فتح الغفار ا١بامع ألحكاـ سنة نبينا ٗٗٗ/ٕ(، اإل٤باـ بأحاديث األحكاـ، البن دقيق العيد )ٗٛ٘/ٕ)

 وال منفعة ُب قتلو. ،طائر فوؽ العصفور؛ ألنو ٰبـر أكلو :-بضم ففتح-( )الصرد()(. وٜ٘ٔٔ/ٗا٤بختار )
 [.ٜٛٔٔ( ]ٜٙ -ٛٙ[، مسلم )ٖٖٗٔ]( صهيح البخاري ٔ)
 [.ٜٛٔٔ(  ]ٚٙسلم )صهيح م (ٕ)
(، وانظر: شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك ٗٙ-ٖٙ/ٗ( عارضة األحوذي بشرح صهيح الَبمذي )ٖ)

(ٕ/ٖٗٔ.) 
 [.ٖٕٕٛ، ٖٕٕٚ[، مسلم ]ٜٖٖ٘، ٖٖٚٓ، ٖٔٛٔ( صهيح البخاري ]ٗ)
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 ،فإهنما يلتمساف البصر؛ َب وذو الطُّْفَيتػَْْب األبوكذلك قتل ا٢بيات، ومنها: 
  .(ٔ)ويستسقطاف ا٢بََبلَ 
 .(ٕ)-واهلل أعلم- ونُػَرى ذلك من ٠بَّْيِهَما : قاؿ الزُّْىريُّ 

.. إٔب غّب الربغوث، والبقك  قتل كل ما فيو أذى من ا٢بشرات كذلك  يستهبو 
 ذلك.

رعايتو، وتعاقب من يعذّْب سن قوانْب رادعة تلـز مالك ا٢بيواف بالنفقة عليو و  - ٗ
 ا٢بيواف، ويسيء ويعتدي: 

يقرر الفقهاء ا٤بسلموف من أحكاـ الرٞبة با٢بيواف ما ال ٱبطر بالباؿ. فهم يقرروف "
أف النفقة على ا٢بيواف واجبة على مالكو، فإف امتنع أجرب على بيعو أو اإلنفاؽ عليو، أو 

  ذا كاف ٩با يؤكل.تسييبو إٔب مكاف ٯبد فيو رزقو ومأمنو، أو ذٕبو إ
وىكذا كاف طاَبع َحَضارتنا: رفًقا با٢بيواف، وعناية بو من قبل الدولة وا٤بؤسسات 

 االجتماعية.
أما عناية الدولة، فليس أدؿُّ على ذلك من أف خلفاءىا كانوا يُذيعوف الببلغات 

ر بو؛ فقد العامة على الشَّعب يُوصوهنم فيها بالرّْفق با٢بيواف، ومنع األذى عنو، واإلضرا
ُب إحدى رسائلو إٔب الوالة أف ينهوا الناس عن ركض  العزيز  أذاع عَمر بن عبد
  .(ٖ)الفرس ُب غّب حقٍّ 

  

                                                

 [.ٖٖٕٕ، ٕٖٕٕ[، مسلم ]ٖٖٛٓ، ٜٕٖٚ( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.ٖٖٕٕ( صهيح مسلم ]ٕ)
( انظر: سّبة عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلماـ مالك بن أنس وأصهابو، لعبد اهلل بن عبد ا٢بكم ٖ)

  (.ٗ٘)ص:
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أالَّ يسمهوا ألحٍد  -وىي وظيفة تشبو مصلهة السّب-وكتب إٔب صاحب السكك 
 .(ٕ)ُب أسفلها حديدة (ٔ)بإ١باـ دابَّتو بلجاـ ثقيل، أو أف ينخَسها ٗبقرعة

وىي وظيفة تشبو ُب بعض صبلحياهتا وظيفَة الشرطي -وظيفة احملتِسب  وكاف ِمن
: أف ٲبنَع الناس من ٙبميل الدوابّْ فوؽ ما تطيق، أو تعذيبها وَضْرّٔا -ُب عصرنا ا٢باضر

 أثناء السَّّْب، فَمن رآه يفعل ذلك أدَّبو وعاقَبو.
، وحسبنا أف ٪بَد وأمَّا ا٤بؤسسات االجتماعية، فقد كاف للهيواف منها نصيٌب كبّبٌ 

ُب ثبت األوقاؼ القدٲبة أوقافًا خاصَّة لتطبيب ا٢بيوانات ا٤بريضة، وأوقافًا لَرْعي ا٢بيوانات 
 ا٤بِسنَّة العاِجزة.

وىذا كلُّو يدلَُّك على ُروح الشَّعب الذي بلغ مَن الرّْفق با٢بيواف إٔب ىذا ا٢بدّْ، وىو 
وح الشَّعب ُب ظل َحَضارتنا، أف ترى صهابيِّا ما ال ٘بد لو مثيبًل، ولعل أصدؽ مثاٍؿ عن رُ 

يكوف لو بعٌّب، فيقوؿ لو عند ا٤بوت: يا أيها البعّب، ال   كأيب الدَّرداء جليبًل 
، وأف صهابيِّا كعدي بن حاًب (ٖ)ٚباصمِب إٔب ربّْك؛ فإ٘بّْ ٓب أكن أٞبلك فوؽ طاقتكَ 

  َّوأف إماًما  (ٗ)علينا حقّّ  كاف يفتُّ ا٣ببز للنمل، ويقوؿ: إهنن جارات لنا، و٥بن ،
كاف ٲبشي ُب طريق ومعو بعض أصهابو، فعرض لو  كبّبًا كأيب إسهاؽ الشّّْبازي 

                                                

فع وا٢َبرَكة. يقاؿ: ٬بس الدابة ٬بسا: طعن مؤخرىا أو جنبها با٤بنخاس؛ لتنشط. والقرع: (النَّخس)( أصل ٔ) : الدَّ
 والدابة بالعصا أقرعو قرعا، وكل ما قرعت بو فهو مقرعة.مصدر قرعت اإلنساف 

ٗبصر: إنو بلغِب أف ٗبصر إببًل نقاالت ٰبمل على البعّب منها ألف رطل، فإذا َحيَّاف إٔب   ( وكتب عمرٕ)
أتاؾ كتايب ىذا فبل أعرفن أنو ٰبمل على البعّب أكثر من ستمائة رطل. سّبة عمر بن عبد العزيز 

 (.ٔٗٔ)ص:
 (.ٕٗٙ/ٔ(، إحياء علـو الدين )ٜ٘ٔ/ٕر: قوت القلوب ُب معاملة احملبوب )( انظٖ)
(، ا١بزء ٛٚ/ٙ(، ا٤بنتظم ُب تاريخ األمم وا٤بلوؾ )ٕٖٛ/ٔ[، هتذيب األ٠باء واللغات )ٚٙ٘ٓٔشعب اإلٲباف ] (ٗ)

 (.ٚ/ٗ(، أسد الغابة )ٜ٘ٙا٤بتمم لطبقات ابن سعد )ص:
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كلب فزجره صاحبو، فَنهاه الشيخ، وقاؿ لو: "أما علمت أفَّ الطريق مشَبؾ بيننا 
 .(ٕ)"(ٔ)وبينو؟!

ا فبل بً أف يرفق بالدابة إف كاف راكينبغي على ا٤بسلم " :قاؿ اإلماـ الغزإب 
فإنو يثقل  ؛وال يناـ عليها ،فإنو منهي عنو ؛وال يضرّٔا ُب وجهها، ٰبملها ما ال تطيق

وقاؿ  .كاف أىل الورع ال يناموف على الدواب إال غفوة  .بالنـو وتتأذى بو الدابة
: ((ال تتخذوا ظهور دوابكم كراسي))(ٖ).  

 .(ٗ)ويستهب أف ينزؿ عن الدابة غدوة وعشية يروحها بذلك
يتعْب وجود متخصصْب ُب الطب البيطري، ومستشفيات ووحدات تعُب  – ٘

 ٗبعا١بة ما يصيب ا٢بيواف من أمراض:
ُ ذلك ُب آّتمع اإلسبلمي: كفائي، وينبغي على ا٤بسؤولْب: العناية بالطلبة ُب  وَتعْبُّ

بة ىذا التخصو وتشجيعهم، وتوفّب احتياجاهتم، وتوفّب األجهزة الطبية ا٤ببلئمة، ومواك
ا٤بستجد من العلـو الطبية، والعبلج الطيب ا٤بناسب، وا٤براقبة الصهية من خبلؿ الوحدات 
الطبية حٌب ال يتفشى ا٤برض، ويعظم الضرر، فإف ذلك كلو من ٛباـ اإلحساف، وأسباب 

 الرقي. 

                                                

(، ٕٚٗ(، طبقات الشافعيْب، البن كثّب )ص:ٗٔ/ٔنووي )انظر: آّموع شرح ا٤بهذب، لئلماـ ال (ٔ)
 (.ٕٙٗ)ص:

 (.٘ٛٔ-ٚٚٔ( بتصرؼ عن كتاب: )من روائع حضارتنا( د. مصطفى السباعي )ص:ٕ)
 ( تقدـ.ٖ)
 (.ٕ٘٘/ٕإحياء علـو الدين ) (ٗ)
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 واضطذرونس اضخاطاضطبحث                                   
 اضطصر واضخديطظ                                       

 
 

 

  من الذنوب المتوعد عليها بالنار: المكر والخديعةأواًل: 
( وقد مكر بو فهو )ماكرٌ  ،االحتياؿ وا٣بديعة :)ا٤بكر(" :قاؿ ا١بوىري 

 .(ٔ)"و)َمكَّار(
َختَػَلُو وأراد بو ا٤بكروه من  :رُُه ِسْهرًا، أيَسَهرَُه َيْسهَ  :مثلُ  َخَدَعُو ٱَبَْدُعُو ِخْدًعاو 

 .واال٬ِبداع: الرّْضا با٣َبدْع .ا٣بديَعة. وا٣َبْدَعُة ا٤برُة الواحدة :حيث ال يعلم. واالسم
 . (ٕ)"والتَّخادُع: التََّشبُّو با٤بخدوع. وا٣بُْدَعة: الرَّجُل ا٤بخدوع

الفرؽ بْب ا٣بدع عسكري: "وا٣بداع يشبو الكيد إال أف ٜبة فرقًا بينهما. قاؿ ال
وال يقتضي  ،أراد اجتبلب نفع أو دفع ضر ،أف ا٣بدع ىو إظهار ما يبطن خبلفود: والكي

 ،إذا غشو من جشع :خدعو ُب البيع :أال ترى أنو يقاؿ .ونظر وفكر أف يكوف بعد تدبر
 .(ٖ)"نصاؼالوأوٮبو ا

                                                

(، ٖ٘ٗ/٘(، وانظر: مقاييس اللغة، البن فارس، مادة: )مكر( )ٜٔٛ/ٕ( الصهاح، للجوىري، مادة: )مكر( )ٔ)
 (.ٖٛٛ/٦ٔبمل اللغة )

 (.٘ٔٔ/ٔ(، العْب )ٕٔٓٔ/ٖ( الصهاح، مادة: )خدع( )ٕ)
 (.ٕٛ٘( الفروؽ اللغوية )ص:ٖ)
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 أف الكيد أقوى من ا٤بكر مثل الكيد ُب أنو ال يكوف إال مع تدبر وفكر إالوقاؿ: "
 .(ٔ).."ا٤بكر

وعدـ  ،عما يراد بو منوغفلة  ُبا٤بْمُكور بو با٤بكر: إراَدة ا٤باكر ِفْعل السُّوء وقيل: 
 ا٤بخادع؛يقـو بو  هو تدبُّب ِفْعٍل َخِفيٍّ فا٣بداع أما  جهة ا٤باِكر. منشرٍّ يأتيو  منحذرِه 

تنبو، كأف يرقب ا٤بخدوع قدـو السوء من حيث ٓب ٰبذر وي با٤بخدوع إليقاِع الضرِر والشرّْ 
 .فيفجأه من باب آخر من بابٍ 

يدعو  قاؿ: كاف النيب  ، عن ابن عباسوقد جاء ُب ا٢بديث: 
، واْمُكْر لي وال َتْمُكْر ))يقوؿ:  ، واْنُصْرِني وال تَػْنُصْر َعَليَّ ربّْ َأِعنّْي وال تُِعْن َعَليَّ

 .(ٕ)(( ا٢بديث..َعَليَّ 
  : إيقاع ببلئو بأعدائو دوف أوليائو.(مكر اهلل") :األثّب  قاؿ ابن

ا٤بعُب: أ٢بق و  وقيل: ىو استدراج العبد بالطاعات، فيتوىم أهنا مقبولة وىي مردودة.
 .(ٖ)"امكرؾ بأعدائي ال يب. وأصل ا٤بكر: ا٣بداع. يقاؿ: مكر ٲبكر مكرً 

قصد فاعلو "ا٤بكر وا٣بديعة: متقارباف، وٮبا ا٠باف لكل فعل ي:  قاؿ الراغبو 
 ُب باطنو خبلؼ ما يقتضيو ظاىره، وذلك ضرباف:

  

                                                

 (.ٕٓٙ( انظر: ا٤بصدر السابق )ص:ٔ)
[، والبخاري ُب )األدب ا٤بفرد( ٚٔٚ[، وعبد بن ٞبيد ]ٜٜٚٔ[، وأٞبد ]ٜٖٜٕٓأخرجو ابن أيب شيبة ] (ٕ)

[، وقاؿ: "حسن صهيح". ٖٔ٘٘[، والَبمذي ]ٓٔ٘ٔو داود ][، وأبٖٖٓٛ[، وابن ماجو ]٘ٙٙ]
[، ٜٚٗ[، وابن حباف ]ٚٓٙ[، وُب )عمل اليـو والليلة( ]ٖٛٙٓٔوأخرجو أيًضا: النسائي ُب )الكربى( ]

 [، وقاؿ: "صهيح اإلسناد".ٜٓٔٔ[، وا٢باكم ]ٔٔٗٔوالطربا٘ب ُب )الدعاء( ]
 (.ٜٖٗ/ ٗ)( النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر، مادة: )مكر( ٖ)
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: وىو األشهر عند الناس واألكثر، وذلك أف يقصد فاعلو إنزاؿ  :أحدىما مذمـو
المكر والخديعة في ))بقولو:  وىو الذي قصده النيب  ،مكروه با٤بخدوع

 وا٤بعُب: أهنما يؤدياف بقاصدٮبا إٔب النار. ،(ٔ)((النَّار
لى عكس ذلك، وىو أف يقصد فاعلهما إٔب استجرار ا٤بخدوع وا٤بمكور : عوالثاني

  .كما يفعل بالصيب إذا امتنع من تعلم خّب  ،بو إٔب مصلهة ٥بما
ا٤بكر وا٣بديعة ٧بتاج إليهما ُب ىذا العآب، وذلك أف  وقد قاؿ بعض ا٢بكماء:

عو، فيهتاج أف ٱبدع عن السفيو ٲبيل إٔب الباطل وال ٲبيل إٔب ا٢بق وال يقبلو؛ ٤بنافاتو لطب
باطلو بزخارؼ ٩بوىة كما ٱبدع الطفل عن الثدي عند الفطاـ. وليس ىذا حث على 

  .تعاطي ا٣ببث، بل ىو حث على جذب الناس إٔب ا٣بّب باالحتياؿ
ِي٨َ َح١ُ٧ُْؿوَن حمس :ولكوف ا٤بكر وا٣بديعة ضربْب: سيًئا وحسًنا قاؿ اللَّو  َواَّلٍّ

ؾَ  َٔ حِّبَةِت لَُ٭٥ْ  َٟ ٬َُٮ َحجُٮرُ الكٍّ ِ و٣َه
ُ
 [.  ٓٔ]فاطر: ىجساٌب َمِؽيٌؽ َو١ْ٦َُؿ أ

ٮًرا حمس :وقاؿ  ُٛ ٍّْ ُج
ِ ة َصةَء٥ْ٬ُ ٩َِؾيٌؿ ٦َة َزاَد٥ْ٬ُ إ رِْض َو١ْ٦ََؿ  >٧َ٤َٚ3ٍّ

َ َْ اْقذ١َِْجةًرا ِِف ا
 ِ٫ِ٤٬ْ

َ
ٍّْ ثِأ

ِ ًُِّئ إ ُٜ ال١ْ٧َُْؿ الكٍّ َْ َُيًِ ًِّئِ َو  [.ٖٗ-ٕٗ]فاطر: ىجسالكٍّ
َٚ حمس :وقاؿ 

َ
ْرَض أ

َ َْ ُ ثِِ٭٥ُ ا َٙ اَّللٍّ ْن َُيِْك
َ
حِّبَةِت أ ِي٨َ ١َ٦َُؿوا الكٍّ ٨َ٦ِ اَّلٍّ

َ
 ىجسأ

 [.٘ٗ]النهل:
، فقاؿ: (ٕ)تنبيًها على جواز ا٤بكر ا٢بسن ؛من ا٤بكر يءالس :ُب ىذه اآليات فخوَّ 

ُ َػرْيُ ال٧َْة٠ِؿِي٨َ حمس ُ َواَّللٍّ  [.ٗ٘]آؿ عمراف: ىجسَو١َ٦َُؿوا َو١َ٦ََؿ اَّللٍّ
  

                                                

 ( سيأٌب ٚبرٯبو.ٔ)
))ا٢برب : ٯبوز ا٤بكر ٗبن ٯبوز إدخاؿ األذى عليو، وىم الكفار واحملاربوف، كما قاؿ النيب ( ٕ)

 (. وا٢بديث متفق عليو. ٕ٘ٙ/ٕخدعة((. جامع العلـو وا٢بكم )
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: فإرادة متضمنة الستتار ما يراد عمن يراد بو، وأكثر ما يستعمل ذلك ُب وأما الكيد
، ومٌب قصد بو خّب فمهمود، وعلى الوجو احملمود  .الشر، ومٌب قصد بو الشر فمذمـو

ْن شََنةءَ حمس: قاؿ 
َ
ٍّْ أ

ِ ِٟ إ َػةهُ ِِف دِي٨ِ ال٤٧َِْ
َ
ُػَؾ أ

ْ
َٙ ٦َة ََكَن ِِلَأ َٟ ٠ِْؽ٩َة ِِلُٮُق ِ ٠ََؾل

 ُ  [.ٙٚ]يوسف: ىجساَّللٍّ
َْ حمس : وعلى ذلك االستدراج منو أيًضا ٫بو قولو َقجَْكذَْؽرُِصُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ َظًُْر 

٧َُ٤ْٕٮَن  ْمِِل لَُ٭٥ْ إِنٍّ ٠ًَِْؽي ٦َذٌِْي  182َح
ُ
 .(ٔ)"..[ٖٛٔ-ٕٛٔ]األعراؼ: ىجس183َوأ

 وما يعنيا ىنا: ا٤بذمـو من ا٤بكر، وا٤بتوعد عليو بالعذاب ُب اآلخرة.
دؿُّ على ثبوت العذاب ُب اآلخرة عقوبة للمكر وا٣بداع والغش ومن اآليات الٍب ت

ْح٧َة٩َُس٥ْ حمس :قولو 
َ
٩َْسةزًة َتذٍِّؼُؾوَن خ

َ
ةٍ خ ِْٕؽ ُٝٮٍّ لََ٭ة ٨ْ٦ِ بَ ـْ َٗ ْخ  ٌَ َٞ َْ دَُسٮ٩ُٮا ََك٣ٍِِّت َج َو

ًٓ ثَحَْ٪ُس٥ْ  ًٓ ثَحْ٪َ حمس :وقاؿ  ،[ٕٜ]النهل: ىجسَدَػ ْح٧َة٩َُس٥ْ َدَػ
َ
َْ َتذٍِّؼُؾوا خ ُس٥ْ َذََتِلٍّ َو

 ٌ٥ً ِْ َٔ َؾاٌب  َٔ ِ َو٣َُس٥ْ  ٮَء ث٧َِة َوَؽْدت٥ُْ َخ٨ْ َقب٢ًِِ اَّللٍّ ُٮا الكَّ َْٕؽ ُثُجٮدَِ٭ة َودَُؾٝو  ىجسََٝؽٌم َب
  [.ٜٗ]النهل:

ًٓ حمسقولو:  ْح٧َة٩َُس٥ْ َدَػ
َ
 . (ٕ)أي: مكرًا وخديعة وغشِّا وخيانة، ىجسَتذٍِّؼُؾوَن خ

ًٓ ثَحْ٪َُس٥ْ حمس : قاؿ الز٨بشريو   . (ٖ)"أي: مفسدة ودغبًل" ،ىجسَدَػ
 . (ٗ)ا وخديعةغشِّ  :أي : وقاؿ الواحدي
 .(٘)"أي: مكرًا وخديعة" : وقاؿ ا١بوىري

                                                

 (.ٕ٘٘ -ٕٗ٘( الذريعة إٔب مكاـر الشريعة )ص: ٔ)
 (.ٜٓ٘/ٕل( )( بصائر ذوي التمييز، بصّبة ُب )الدخٕ)
، مثل: )الَدَخل(" الصهاح، : الَفساد-بالتهريك–")الَدَغل( :  (. قاؿ ا١بوىرئٖٙ/ٕ( الكشاؼ )ٖ)

 (.ٜٚٙٔ/ٗمادة: )دغل( )
 (.ٖٔٓ/ٗ(، وانظر: تفسّب النيسابوري )ٚٔٙ( الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز )ص:ٗ)
 (.ٜٙٙٔ/ٗالصهاح، مادة: )دخل( ) (٘)
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ًٓ حمس:  وقاؿ اإلماـ البخاري قاؿ ا٢بافظ ابن حجر  .(ٔ)ا وخيانة""مكرً  :ىجسَدَػ
: "حمس :قولو ًٓ  . ا وخيانة ىو من تفسّب قتادة وسعيد بن جبّبمكرً  :ىجسَدَػ

وأخرجو بن أيب حاًب  .اخيانة وغدرً  :قاؿ  عن معمر عن قتادة :زاؽأخرجو عبد الر 
  .(ٕ)خيانة :يعِب :وقاؿ الفراء .ا وخديعةمكرً  :يعِب :قاؿ  سعيد بن جبّب :من طريق

 وقاؿ الطربي .(ٖ)كل أمر كاف على فساد  (:الدخل) : وقاؿ أبو عبيدة
: أنكم توفوف بالعهد ٤بن  ال ٘بعلوا أٲبانكم الٍب ٙبلفوف ّٔا على :معُب اآلية

 . (ٗ)"انتهى .ليطمئنوا إليكم وأنتم تضمروف ٥بم الغدر ؛اخديعة وغدرً  :أي ،عاىدٛبوه دخبًل 
َ و٬ََُٮ حمس :وا٣بداع من صفات ا٤بنافقْب، قاؿ اهلل  ٮَن اَّللٍّ ُٔ إِنٍّ ال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي ُُيَةدِ

٤بخادع ٗبا يظهرونو أي: يعملوف عمل ا : قاؿ الواحدي[. ٕٗٔ]النساء: ىجسَػةدُِخُ٭٥ْ 
م يُعطوف نورً  ،٦بازيهم جزاَء خداعهم :ىجسَػةدُِخُ٭٥ْ  و٬َُٮَ حمس .ويبطنوف خبلفو ا كما وذلك أهنَّ
 .(٘)" أطفئ نورىم وبقوا ُب الظُّلمةفإذا مضوا قليبًل  ،يُعطى ا٤بؤمنوف

ويكوف سبًبا ُب  ،وا٤بكر ا٤بذمـو مراتب، أعبلىا: ما ٰبمل على الكفر باهلل 
ضبلؿ، وقد دلَّت النصوص على ثبوت العذاب ُب اآلخرة عقوبًة ٥بذا ا٤بكر  الضبلؿ واإل

َزةثَِؿ ُُمْؿ٦ًَِِ٭ة ِِل١ُ٧َُْؿوا ذًَِ٭ة َو٦َة حمس: كما ُب قولو 
َ
ِ َْٝؿيٍَح أ

٤َْ٪ة ِِف ُُكّ َٕ َٟ َص ِ َوَكَؾل
ُُٕؿوَن  ِك٭٥ِْ َو٦َة شَْن ُٛ جْ

َ
ٍّْ ثِد

ِ ةلُٮا ٨َْ٣ ٩ُْؤ٨َ٦ِ َظِتٍّ ٩ُْؤَِت ٦ِس٢َْ ٦َة ِإَوَذا َصةءَتُْ٭٥ْ آيٌَح َٝ  123َح١ُ٧ُْؿوَن إ
 َٔ ِ َو ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ ةٌر  َ٘ ْصَؿُمٮا َو

َ
ِي٨َ أ ٢َُٕ رَِقةََل٫َُ َقًُِىًُت اَّلٍّ ٥َُ٤ َظًُْر َُيْ ْٔ َ

ُ أ ِ اَّللٍّ وِِتَ رُُق٢ُ اَّللٍّ
ُ
َؾاٌب أ

 [.ٕٗٔ-ٖٕٔ]األنعاـ: ىجس124َمِؽيٌؽ ث٧َِة ََك٩ُٮا َح١ُ٧ُْؿوَن 
                                                

 (.ٖٚٔ/ٛ( صهيح البخاري )ٔ)
َنُكمْ حمس(: ٖٔٔ/ٕ( ُب )معا٘ب القرآف(، للفراء )ٕ)  : "َدَغبل وخديعة".ىجسَدَخبًل بَػيػْ
 (: "كل شيء وأمر ٓب يصح فهو دخل".ٖٚٙ/ٔ( ُب )٦باز القرآف(، أليب عبيدة )ٖ)
(، وانظر: تفسّب ٖٜٔ/ٖٕ(، عمدة القاري شرح صهيح البخاري )ٙ٘٘/ٔٔفتح الباري، البن حجر ) (ٗ)

 (.ٖٙٔ/٘(، الدر ا٤بنثور )ٖٕٓٓ/ٚ(، تفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب )ٕٙٛ/ٚٔالطربي )
 (.ٜٕٚالوجيز، للواحدي )ص:  (٘)
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وؿ جل ثناؤه: وكما زينا للكافرين ما كانوا يعملوف،  "يق : قاؿ أبو جعفر
 وا٤بعصية لو. كذلك جعلنا بكل قرية عظماَءىا ٦برميها، يعِب: أىل الشرؾ باهلل 

وأنبيائو  ، بغرور من القوؿ، أو بباطل من الفعل، بدين اهلل ىجسِِل١ُ٧َُْؿوا ذًَِ٭ةحمس 
 .فسهم؛ ألف اهلل تعأب ذكره : أي ما ٰبيق مكرىم ذلك إال بأنىجسَو٦َة َح١ُ٧ُْؿونَ حمس

ُُٕؿونَ حمس من وراء عقوبتهم على صدَّىم عن سبيلو. ، يقوؿ: ال يدروف ما قد أعدَّ ىجسَو٦َة شَْن
 .(ٔ)٥بم من أليم عذابو، فهم ُب غيّْهم وعتوّْىم على اهلل يتماَدْوف" اهلل 

ولو نظروا بعْب البصّبة إٔب سوء فعلهم وعاقبتهم لردعهم ذلك عن قبيح فعلهم، 
 ولكنها ال تَػْعمى األبصاُر ولكْن تْعَمى القلوُب الٍب ُب الصُّدور.

،  ىجسِِل١ُ٧َُْؿوا ذًَِ٭ةحمس "وكما جعلنا ُب )مكة( صناديدىا؛:  وقاؿ الز٨بشري
َزةثَِؿ ُُمْؿ٦ًَِِ٭ةحمس كذلك

َ
ِ َْٝؿيٍَح أ

٤ََْٕ٪ة ِِف ُُكّ لذلك. ومعناه: خليناىم؛ ليمكروا، وما   ىجسَص
كابر؛ ألهنم ىم ا٢باملوف على الضبلؿ وا٤باكروف كففناىم عن ا٤بكر. وخو األ

 .(ٕ)بالناس"
٨َ٦ِ حمس :قاؿ اهلل . السَّيَّْئاتومن أنواع ا٤بكر ا٤بتوعد عليها بالعذاب: مكُر 

َ
َٚأ

َ
أ

 َْ ََٕؾاُب ٨ْ٦ِ َظًُْر  ًَُ٭٥ُ ا٣ْ تِ
ْ
ْو يَأ

َ
رَْض أ

َ َْ ُ ثِِ٭٥ُ ا َٙ اَّللٍّ ْن َُيِْك
َ
حِّبَةِت أ ِي٨َ ١َ٦َُؿوا الكٍّ ُُٕؿوَن اَّلٍّ شَْن

ِْٕضـِي٨َ  ?3 ٤َّجِِ٭٥ْ َذ٧َة ٥ْ٬ُ ث٧ُِ َٞ ُػَؾ٥ْ٬ُ ِِف َت
ْ
ْو يَأ

َ
ُػَؾ٥ْ٬ُ لََعَ ََتَٮٍَّف َٚإِنٍّ َربٍُّس٥ْ لَؿَُءوٌف  @3أ

ْ
ْو يَأ

َ
أ

 [.ٚٗ-٘ٗ]النهل: ىجس3Aرَِظ٥ًٌ 
عن ِحْلِمو وِإْمَهالو وإْنظَارِه العصاة الذين  ٱبرب ": قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 

وَيْدُعوَف إليها، وٲبكروف بالناس ُب ُدَعائِِهم إيَّاُىم وَٞبِْلِهْم عليها، مع  ،ئاتيعملوف السي

                                                

 (.ٖٜ/ٕٔتفسّب الطربي ) (ٔ)
 (.ٖٙ/ٕالكشاؼ )( ٕ)
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ُُٕؿونَ حمسقدرتو على  َْ شَْن ََٕؾاُب ٨ِْ٦ َظًُْر  ًَُ٭٥ُ ا٣ْ تِ
ْ
ْو يَأ

َ
رَْض أ

َ َْ ُ ثِِ٭٥ُ ا َٙ اَّللٍّ ْن َُيِْك
َ
أي:  ،ىجسأ

 .(ٔ)"من حيث ال يعلموف ٦بيئو إليهم
ُب الدنيا، فيعاجلهم  ٲبُكُروَف السَّيّْئاتقد يناؿ الذي فدلت اآليات على أف الوعيد 

بالعقوبة، فبل يأمنوف أف يأتيهم العذب ُب تقلبهم بالليل أو النهار، أو ُب  اهلل 
ُػَؾ٥ْ٬ُ لََع حمس. وأثناء أسفارىم للتجارة واشتغا٥بم بالبيع والشراء ،سعيهم ُب ا٤بعايش

ْ
ْو يَأ

َ
أ

يعاقبهم أو على عجل، أو  ،فة لو، فإنو يكوف أبلغ وأشدتوقع للهبلؾ و٨با :أي، ىجسََتَٮٍَّف 
 .بالنقو من أموا٥بم وٜبارىم

ُب آية أخرى، حيث قاؿ  العذاب الشديد ُب اآلخرة كما أخرب اهلل و٥بم 
 :٬َُٮ َحُجٮرُ حمس َٟ ِ و٣َه

ُ
َؾاٌب َمِؽيٌؽ َو١ْ٦َُؿ أ َٔ حِّبَةِت لَُ٭٥ْ  ِي٨َ َح١ُ٧ُْؿوَن الكٍّ  [،ٓٔ]فاطر: ىجسَواَّلٍّ

والكيد لئِلسبلـ وا٤بسلمْب،  ، إلطفاء نور اهلل ؛ٰبتالوف با٤بكر وا٣بديعةالذين  أي:
 .٥بم ُب اآلخرة عذاب شديد ُب نار جهنموإفساد صبلح األمة، وقياـ عمراهنا: 

 وال يروج ال مكرىم أف أنبأىم مكرىم على الشديد بالعذاب  اهلل توعدىم و٤با
 فقاؿ:  اآلخرة، ُب بسببو ويضروف الدنيا، ُب منو فينتفعو  فبل سيبطلو، اهلل  وأف ينفق،

َٟ ٬َُٮ َحُجٮرُ حمس ِ و٣َه
ُ
ومكر ىؤالء ا٤بفسدين يظهر زيفو عن قريب ألؤب  :أي، ىجسَو١ْ٦َُؿ أ

وفلتات  ،على صفهات وجهو إال أبداىا اهلل  سريرةً  أحدٌ  فإنو ما أسرَّ  ؛البصائر
 .ا فشروإف شرِّ  ،ا فخّبإف خّبً  ،إال كساه اهلل رداءىا سريرةً  أحدٌ  لسانو، وما أسرَّ 
ِ ١ْ٦َؿ٥ْ٬ُُ ِإَوْن حمسمبيًنا ِعَظم خطِر ا٤بكر:  وقاؿ اهلل  ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ َوَْٝؽ ١َ٦َُؿوا ١ْ٦َؿ٥ْ٬َُ َو

َجةُل  وَل ٦ِ٪٫ُْ اْْلِ  [.ٙٗ]إبراىيم: ىجسََكَن ١ْ٦َؿ٥ْ٬ُُ ٣ََِتُ
ضروا  وإ٭با ،اشيئً   ا، وٓب يضروا اهللوالقصد أف مكرىم ٓب يغن عنهم شيئً 

 أنفسهم.
  

                                                

 (.٘ٚ٘/ٗ( تفسّب ابن كثّب )ٔ)
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 .(ٔ)((ارالمكر والخديعة في النَّ وُب ا٢بديث: ))
ا ا وال خائفً صاحب ا٤بكر وا٣بداع ال يكوف تقيِّ  :يعِب" :قاؿ العبلمة ا٤بناوي 

وكل خلة جانبت  ،وذا ال يكوف ُب تقى ،وإذا غدر خدع ،ألنو إذا مكر غدر ؛ هلل
 .(ٕ)"ارالتقى فهي ُب النَّ 

اِر خمسة: الضَِّعيُف الذي ال زَبْػَر لو، اّلذين ىم أىُل النَّ )) :وقاؿ 
فيكم تَػبَػًعا ال يَػْبتَػُغوَف أىاًل وال مااًل، والخاِئُن الذي ال َيْخَفى لو َطَمٌع، وإف َدؽَّ إال 

 :وذكر ((. وىو ُيَخاِدُعَك عن َأىلك وماِلكَ الَخانَو، ورجٌل ال ُيْصِبُح وال يُْمِسي إ
 .(ٖ)((اْلَفحَّاش :الشّْْنِظيرو  .اْلُبْخَل أو الَكِذبَ ))

                                                

أنس بن ( ا٢بديث لو طرؽ كثّبة ال ٱبلو كل واحد منها من ضعف، فقد روي من حديث: قيس بن سعد، و ٔ)
مالك، وأيب ىريرة، وعبد اهلل بن مسعود، و٦باىد، وا٢بسن. وا٢بديث يقوى ٗبجموع طرقو؛ ولذلك قاؿ 

(: "وأما حديث: ))ا٣بديعة ُب النار(( فرويناه ُب )الكامل(، ٖٙ٘/ُٗب )الفتح( )  ا٢بافظ ابن حجر
يقوؿ:  البن عدي من حديث: قيس بن سعد بن عبادة، قاؿ: لوال إ٘ب ٠بعت رسوؿ اهلل 

))ا٤بكر وا٣بديعة ُب النار(( لكنت من أمكر الناس، وإسناده ال بأس بو. وأخرجو الطربا٘ب ُب )الصغّب( من 
وإسهاؽ بن راىويو ُب  . وا٢باكم ُب )ا٤بستدرؾ( من حديث: أنس . بن مسعوداحديث: 

لى أف للمًب وُب إسناد كل منهما مقاؿ، لكن ٦بموعهما يدؿ ع ، )مسنده( من حديث: أيب ىريرة
 ا٢بسن، قاؿ: بلغِب أف رسوؿ اهلل  أصبًل. وقد رواه بن ا٤ببارؾ ُب )الرب والصلة( عن عوؼ عن

قاؿ فذكره". انتهى. وقاؿ الشيخ األلبا٘ب: "فا٢بديث ٗبجموع ذلك صهيح". سلسلة األحاديث الصهيهة 
. فقاؿ ُب كتاب )البيٚ٘ٓٔ] وع(: باب النجش، ومن [. وقد علقو البخاري ُب )صهيهو( بصيغة ا١بـز

قاؿ: )ال ٯبوز ذلك البيع(، وقاؿ ابن أيب أوَب: الناجش: آكل ربا خائن، وىو خداع باطل ال ٰبل. قاؿ 
 (.ٜٙ/ٖ))ا٣بديعة ُب النار(( صهيح البخاري ) :النيب 

 (.ٕ٘ٚ/ٙ( فيض القدير )ٕ)
ال ينبغي. أي: إنساف ضعيف، ولكنو أي: ال عقل لو يزبره، وٲبنعو ٩با  ()ال زبر لو()[. ٕ٘ٙٛ( صهيح مسلم ]ٖ)

إمعة منافق يسّب وراء أصهاب الرياسة؛ ليأخذ منهم، فهو ضعيف لكن ليس عنده عقل يأمره بالصهيح، 
وال ٰباوؿ أف يفكر مثل الناس، لو أساء الناس قلدىم، أو كانوا ٦برمْب فهو مثلهم، أو طيبْب قلدىم، فهو 

 =نساف من أىل النار مع أنو ضعيف، لكنو من شر ا٣بلق.يقلد الناس فهسب ليعطوا لو حسنة، ىذا اإل
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 يقوؿ: قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  عن معاوية بن أيب سفياف و 
يَػتَػَقاَحُموَف في النَّاِر كما  ،ستكوف أئمة من بعدى يقولوف فال يُػَردُّ عليهم قولهم))

  .(ٔ)((تَػتَػَقاَحُم اْلِقَرَدة
: قولو بدليل القوؿ، من ا٤بنكر أي: (،(يقولوف بعدي من أئمة ستكوف)قولو: )

 .بطشهم من وخوفًا ٥بم، مهابة (؛(قولهم عليهم يرد فال))
 .العظيم األمرَ  يقعوف فيها كما يقتهم اإلنسافُ  :أي((، يَػتَػَقاَحُموَف في النَّار))

 (يتقاٞبوفُب ): إذا رمى نفَسو فيو من غّب َرِويَّة وتَثبُّت. وٰبتمل أف الضمّب (تَػَقهََّموُ )و
وىذا الوعيد الشديد بسبب ما يقع من  ا بالدين.وهتاونً  ،مداىنة ؛ليهملؤلئمة و٤بن ٓب يرد ع

 ىؤالء من ا٤بكر وا٣بداع والتلبيس والتضليل. 
وانصبغ بذلك  ،قاؿ بعض أىل العلم: إذا اتصف القلب با٤بكر وا٣بديعة والفسق

ٍب  ،صبغة تامة صار صاحبو على خلق ا٢بيواف ا٤بوصوؼ بذلك من القردة وا٣بنازير وغّبٮبا
ٍب يقوى  ،اا خفيِّ ال يزاؿ يتزايد ذلك الوصف فيو حٌب يبدو على صفهات وجهو بدوِّ 

ا من صور من لو فراسة تامة يرى على صور الناس مسخً ف ،اا جليِّ ويتزايد حٌب يصّب ظاىرً 
ا إال على وجهو ا ٨بادعً  مكارً أف ترى ٧بتااًل  فقلَّ  .الباطن ٚبلقوا بأخبلقها ُب ا٢بيوانات الٍب

                                                                                                                                   

من االتباع، أي: يتبعوف  -٨بفف ومشدد- ()ال يتبعوف() النسخ: بعض يطلبوف، وُب أي: ((يَػْبتَػُغوفَ ))ال =
يعِب: يعيش ُب الدنيا ال يريد أي شيء، عاش نكرة ومات  ((وال مااًل  ال يبتغوف أىبًل )) يبتغوف،ويتبعوف. 
أي: ال  ()وا٣بائن الذي ال ٱبفى لو طمع()القيامة ٰبشر مع ىؤالء الذي كاف يتبعهم ُب الدنيا.  نكرة، ويـو

البخل أو )) :وذكرمن حلو أو من حرمتو، وال يهمو.  يبإب ىل يأكل من حبلؿ أو حراـ، يأخذ الشيء
ا٤بشهور ُب واألوؿ ىو  ((،والكذب)) :وُب بعضها ((،أو الكذب)) :ىكذا ىو ُب أكثر النسخ (الكذب(

 فسره ُب ا٢بديث بأنو الفهاش، وىو السيء ا٣بلق. ()الشنظّب(و)نسخ ببلدنا. 
[، وأبو الشيخ األصبها٘ب ُب ٖٔٔ٘[، و)األوسط( ]ٕٜ٘[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٕٖٛٚ( أخرجو أبو يعلى ]ٔ)

 )الكبّب( (: "رواه الطربا٘ب ُبٖٕٙ/٘)  (. قاؿ ا٥بيثميٛٙٔ/ٜ٘[، وابن عساكر )ٕٔٚ)األمثاؿ( ]
 و)األوسط(، وأبو يعلى، ورجالو ثقات".
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فالظاىر مرتبط بالباطن أًب  ،ا إال على وجهو مسخة كلبٍ مً ا هنِ ىً وأف ترى شرِ  ،قردٍ مسخة 
 .(ٔ)ارتباط

َـّ اهلل  :قاؿ الشوكا٘ب  وأخرب أف ا٤بنافقْب  ،أىل ا٣بداع وا٤بكر "ذ
 ٱبادعونو وىو ٱبادعهم. وأخرب عنهم ٗبخالفة ظواىرىم لبواطنهم وسرائرىم لعبلنيتهم.

ا جاءه رجل فقاؿ: إف َعمّْي طَلََّق امرأتو ثبلثً  أنو  وثبت عن ابن عباس
 .(ٕ)((من ُيَخادِِع اهللَ ُيَخاِدْعو))فقاؿ:  ؟أٰبُِلَُّها لو رجل

إف  :فقاال، (ٖ)أهنما سئبل عن العينة   وأنس  عن ابن عباس وصحَّ 
 .(ٗ)اهلل ال ٱبدع

حٌب ا٤بتهيلْب على ا٤بساكْب وقت ا١بذاذ بإىبلؾ ٜبارىم   وقد عاقب اهلل
  .أصبهت كالصرٙب

َفرَّقَا إال أف تكوف )) قاؿ: أف النيب  حَّ وص َعاف بالِخَيار ما لم يَػتػَ البَػيػّْ
 . (٘)((َخْشَيَة أف َيْسَتِقيَلو ؛وال َيِحلُّ لو أف يفارؽ صاحبو ،صفقة خيار

  

                                                

(، إغاثة اللهفاف، البن القيم ٜٖٔ/ٙ(، التنوير شرح ا١بامع الصغّب، للصنعا٘ب )ٕ٘ٚ/ٙ( انظر: فيض القدير )ٔ)
(ٔ/ٕٙٚ.) 

 [.ٜٔٛٗٔ[، والبيهقي ُب )الكربى( ]ٜٛٚٚٔ[، وابن أيب شيبة ]ٜٚٚٓٔ( أخرجو عبد الرزاؽ ُب )مصنفو( ]ٕ)
 قدـ تعريف العينة ُب )الربا(.( تٖ)
 (.ٖٖٖ/ٛٔ(، ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )ٕٛٔ/ٖ( انظر: إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب )ٗ)
[، وقاؿ: "حسن". كما أخرجو النسائي ٕٚٗٔ[، والَبمذي ]ٖٙ٘ٗ[، وأبو داود ]ٕٔٚٙ( أخرجو أٞبد ]٘)

[ٖٗٗٛ.] 
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النهي ٤بن عليو الزكاة أف ٯبمع بْب متفرؽ، أو يفرؽ بْب  وصح عنو 
 .(ٔ)خشية الصدقة ؛٦بتمع

. و٦برد تسميتها حيلو يؤذف بدفعها (ٕ)اواألدلة ُب منع ا٢بيل وإبطا٥با كثّبة جدِّ 
فرض من  . وىذا ا٤بتهيل إلسقاطا وعقبًل فإف التهيل عل عمومو قبيح شرعً  ؛وإبطا٥با

ىو ناصب لنفسو ُب مدافعة ما  مو اهلل أو ٙبليل ما حرَّ  ، فرائض اهلل
ا. فهو و حرامً ، وما أحلَّ حبلاًل   مو اهللما حرَّ  لعباده، مريد ألف ٯبعل شرعو اهلل 

ٮَن حمس: مندرج ٙبت عمـو قولو  ،٨بادع لعباده ،هلل  من ىذه ا٢بيثية معاندٌ  ُٔ ُُيَةدِ
ُُٕؿونَ  َكُ٭٥ْ َو٦َة شَْن ُٛ جْ

َ
ٍّْ خ

ِ ٮَن إ ُٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َو٦َة َُيَْؽ َ َواَّلٍّ َ حمس وقولو: [،ٜ]البقرة: ىجساَّللٍّ ٮَن اَّللٍّ ُٔ ُُيَةدِ
ُ َػرْيُ ال٧َْة٠ِؿِي٨َ حمس وقولو: [،ٕٗٔ]النساء: ىجس٬َُٮ َػةدُِخُ٭٥ْ وَ  ُ َواَّللٍّ ]آؿ  ىجسَو١َ٦َُؿوا َو١َ٦ََؿ اَّللٍّ

 .(ٖ)"[ٗ٘عمراف:
َـّ  ولقد ؽْ حمس : فقاؿ ا٢براـ على ٙبايلهم على اليهود  اهلل ذ َٞ ٧ِْ٤ُذ٥ُ  َو٣َ َٔ 

ِي٨َ  جِْخ  ِِف  ٦ِ٪ُْس٥ْ  اْخَذَؽْوا اَّلٍّ ٤َْ٪ة الكٍّ ُٞ  على حرَّـ فلقد [،٘ٙ]البقرة: ىجسَػةِقهِْيَ  َِٝؿَدةً  ٠ُٮ٩ُٮا لَُ٭٥ْ  َذ
 البهر، إٔب هنرًا ٥با وٯبعل ا٢بفّبة، ٰبفر بعضهم فكاف شيًئا، السبت ُب يعملوا أف اليهود

 فإذا ا٢بفّبة، ُب يلقيها حٌب يضرّٔا با٢بيتاف ا٤بوج فأقبل النهر، فتح السبت يـو كاف فإذا

                                                

كتب لو الٍب فرض رسوؿ اهلل   ثو: أف أبا بكر حدَّ  عن ٜبامة أف أنًسا  :( جاء ُب )الصهيح(ٔ)
: [ وال ٯبمع بْب متفرؽ، وال يفرؽ بْب ٦بتمع خشية الصدقة(( صهيح البخاري((ٔٗ٘ٓ ،

ٜٙ٘٘.] 
. انظر ذلك مفصبًل ُب )إعبلـ "و٨بادعة اهلل حراـ ، إف ا٢بيل احملرمة ٨بادعة هلل" :(  قاؿ ابن القيم ٕ)

 (.ٕٛٔ/ٖا٤بوقعْب( )
 (.ٖ٘٘اهلل والطريق إليها، للشوكا٘ب )ص: ( واليةٖ)
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 يـو صدناه إ٭با: وقالوا حيتاف، من ا٢بفّبة ُب ٘بمع ما فأخذوا جاءوا األحد، يـو كاف
 .(ٔ)با٢بيلة ا٢براـ استهلوا قردة؛ ألهنم با٤بسخ فعوقبوا األحد،

 ال)): قاؿ  اهلل رسوؿ أف  ىريرة أيب عن :بطة ابن وقد أخرج
 .(ٕ)((الحيل بأدنى اهلل محاـر فتستحلوا اليهود ارتكبت ما ترتكبوا

 أف عليو السهل فمن ثبلثًا،اْلُمَطلَّْق  ُب كما وأقرّٔا، أسهلها أي: ا٢بيل، أدٗب ومعُب
 الرغبة، نكاح ىي الٍب الشرعي الطريق ٖببلؼ لو، ليهلها مطلقتو؛ ينكح ٤بن مااًل  يعطي
 أدٗب فمن وٟبسمائة، بألف ألًفا يقرض أف أراد من وكذلك. إليو عودىا معها يصعب فإهنا
 درىم ٖبمسمائة درٮبًا تساويِخْرَقًة  ويبيعو القرض، مباس درٮبا إال ألفا يعطيو أف ا٢بيل

وكذلك حيلة اليهود بنصب الشباؾ يـو  وأسهلها، الربا إٔب ا٢بيل أدٗب من فإهنا ودرىم،
وكذلك إذابتهم الشهم وبيعو  ا١بمعة وأخذ ما وقع فيها يـو السبت من أسهل ا٢بيل.

 .(ٖ)"وأكل ٜبنو
بكسر العْب ا٤بهملة ٍب -( نةيْ العِ ا٢براـ، كبيع ) وقد حـر الشارع الوسائل ا٤بفضية إٔب

 .-كما تقدـ-ُب قوؿ أكثر أىل العلم؛ فإنو موصل إٔب الربا   -ياء ٙبتية ساكنة ٍب نوف
 ٤بقاصدىا ا٢بيلة، واألعماؿ تابعة تنفعو وال فيو، واقع احملرَّـ وا٢باصل أف ا٤بتهيل على

 فمن وأظهره، أعلنو ما ال وأبطنو، نواه ما الإ وعملو قولو ظاىر من للعبد وأنو ليس ونياهتا،
 التوصل بو قصد عمل وكل مرابًيا، كاف الربا إٔب وأدى الربويات ُب البيع بعقد الربا نوى
 .(ٗ)٧برًَّما كاف حقٍّ  تفويت إٔب

                                                

(، تفسّب ابن كثّب ٔٚٔ/ٕ(، تفسّب الطربي )ٖٗٗ/ٔ(، وانظر: إغاثة اللهفاف )ٜٕٔ/ٖ( إعبلـ ا٤بوقعْب )ٔ)
(ٔ/ٕٜٔ.) 

(: "إسناده جيد". ٖٜٗ/ٖ) (. قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب ٙٗأخرجو ابن بطة ُب )إبطاؿ ا٢بيل( )ص: (ٕ)
 (.ٕٜ٘/ٖوانظر: الدر ا٤بنثور )

 (.ٖٔٔ/ٖ( إعبلـ ا٤بوقعْب )ٖ)
 (.ٕٖٛ/ٕٔ(، فتح الباري، البن حجر )ٖٖ٘ -ٖٖٗ/ٛٔ( انظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )ٗ)
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ومن أنواع ا٣بداع: ما يفعلو بعض التجار من الَبويج لسلعتو باألٲباف الكاذبة، فمن 
عن أيب  :الوعيد الشديد ُب حقّْ ا٤بخادع ُب البيع ما جاء ُب ا٢بديثاألحاديث الٍب تفيُد 

ثالثة ال ينظر اهلل إليهم يـو القيامة، )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ىريرة 
وال يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل كاف لو فضل ماء بالطريق، فمنعو  من ابن 

طاه منها رضي، وإف لم يعطو منها السبيل، ورجل بايع إماًما ال يبايعو إال لدنيا، فإف أع
سخط، ورجل أقاـ سلعتو بعد العصر، فقاؿ: واهلل الذي ال إلو غيره لقد أعطيت بها  

ْح٧َة٩ِِ٭٥ْ ث٧ًََ٪ة حمس ٍب قرأ ىذه اآلية:((. كذا وكذا، فصدقو رجل
َ
ِ َوخ ْ٭ِؽ اَّللٍّ َٕ ِ وَن ث ِي٨َ شَْنََتُ إِنٍّ اَّلٍّ

 ًٓ   .(ٔ)[ٚٚ]آؿ عمراف: ىجس٤ًَِٝ
وتأكيده باألٲباف  ،الكذب للنفس ُب ا٤بعامبلت و٫بوىاف ذلك ُب )بياسيأٌب و 
 (.الكاذبة

ومن أنواع ا٣بداع: ما تستخدمو بعض النساء من أدوات لتغيّب ا٣بلق بقصد: 
أف رسوؿ اهلل  :عن ابن عمر كما جاء ُب ا٢بديث:   ،التدليس وا٤بخادعة
  :((اِشَمة والُمْستَػْوِشَمةلعن اهلل الَواِصَلَة والُمْستَػْوِصَلة، والوَ ))قاؿ(ٕ). 

ىي الٍب تصل الشعر بشعر آخر سواء اتصل بشعرىا أو  ((لعن اهلل الواصلة)) :قولو
  .بشعر غّبىا

الواشمة )) :وكذلك ،الٍب تأمر من يفعل ّٔا ذلك ((والمستوصلة))
 .((والمستوشمة

لشيء تدؿ واللعنة على ا . أو غّبهغرز اإلبرة ُب الوجو ٍب ٰبشى كهبًل  :(الوشم)و
 .وا٤بخادعة  على ٙبرٲبو، وعلة التهرٙب ما فيو من التدليس والتلبيس بتغّب خلق اهلل

  
                                                

 [.ٛٓٔ[، مسلم ]ٕٕٔٚ، ٖٕٛ٘( صهيح البخاري ]ٔ)
 [.ٕٕٗٔ[، مسلم ]ٜٚٗ٘، ٜٓٗ٘، ٖٜٚ٘( صهيح البخاري ]ٕ)
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وأما ربط خيوط ا٢برير ا٤بلونة و٫بوىا ٩با ال يشبو " :عياض  قاؿ القاضي
ألنو ليس بوصل، وال ٤بعُب مقصود من الوصل، وإ٭با ىو للتجمل  ؛الشعر فليس ٗبنهي عنو

فما كاف لونو  ،ده من ا٤بعُب ا٤بناسب ىو ما ُب ذلك من ا٣بداع للزوج. ومرا(ٔ)"والتهسْب
 .(ٕ)ا للوف الشعر فبل خداع فيومغايرً 

وإ٭با خو  ، ٤با فيو من تغيّب خلق اهلل ؛وحرمة الوصل ال تتقيد بالنساء"
  .(ٖ)"ألهنن البلٌب يغلب منهن ذلك ؛النساء

 والُموَتِشَمات، ِت،الَواِشَما اهللُ  َلَعنَ )): قاؿ مسعود  ابن وعن
 .(ٗ)((اهلل َخْلقَ  الُمغَيػَّْراتِ  لِْلُحْسنِ  والُمتَػَفلَّْجات؛ والُمتَػَنمَّْصات،

 ،والواشرة ،نهى عن النامصة))بلفظ: بإسناد صهيح  ورواه أٞبد 
 .(٘)((والواشمة إال من داء ،والواصلة

هي الٍب تزيل ف -بالصاد ا٤بهملة- ((النَّاِمَصة))وأما " :قاؿ اإلماـ النووي 
ذا إ الإوىذا الفعل حراـ  ،الٍب تطلب فعل ذلك ّٔا ((اْلُمتَػَنمَّْصة))و .الشعر من الوجو

قاؿ: النهي إ٭با ىو  . ٍببل يستهب عندنا ،ٙبـر إزالتها فبل ،نبتت للمرأة ٢بية أو شوارب
 . (ٙ)"ُب ا٢بواجب وما ُب أطراؼ الوجو

                                                

 (.ٕٖٛ/ٙ، للقاضي عياض )إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صهيح مسلم( ٔ)
 (.ٕٕٔ/ ٕسبل السبلـ ) (ٕ)
 (.ٜ٘ٗ -ٛ٘ٗ/ٕ(، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربا٘ب )ٖٗٔ/ٕ( الفواكو الدوا٘ب )ٖ)
 [.ٕٕ٘ٔ[، مسلم ]ٜٛٗ٘، ٖٜٗ٘، ٜٖٜ٘، ٖٜٔ٘، ٙٛٛٗصهيح البخاري ] (ٗ)
 [. ٜٖ٘ٗ( مسند اإلماـ أٞبد ]٘)
 (.ٙٓٔ/ٗٔشرح النووي على صهيح مسلم ) (ٙ)
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ويسمى  .لة شعر الوجو با٤بنقاشإزا (:النَّْماص") :وقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
َقاشُ  لَبفيعهما أو  ؛إف النَّْماَص ٱبتو بإزالة شعر ا٢باجبْب :ويقاؿ .ِمْنَماًصا لذلك :اْلِمنػْ
 .(ٔ)"تسويتهما
ُقُش ا٢ْبَاِجَب  الٍب: (النَّاِمَصة)" (:السنن)ُب   قاؿ أبو داودو   .(ٕ)"تُرِقَّو حٌبتَػنػْ

َقاشُ  (:اْلِمْنَماصُ ) :ومنو ،رلنمو: نتف الشع"ا :بدين وقاؿ ابن عا  .اىػ اْلِمنػْ
لَِتتَػَزيََّن لؤلجانب، وإال فلو كاف ُب وجهها شعر ينفر  ؛ولعلو ٧بموؿ على ما إذا فعلتو
للتهسْب، إال أف  ؛ألف الزينة للنساء مطلوبة ؛إزالتو بُػْعدٌ زوجها عنها بسببو، ففي ٙبرٙب 

إزالة  (:تبيْب احملاـر)اص من اإليذاء. وُب ٰبمل على ما ال ضرورة إليو ٤با ُب نتفو با٤بنم
 .بل تستهب اىػ ،الشعر من الوجو حراـ إال إذا نبت للمرأة ٢بية أو شوارب فبل ٙبـر إزالتو

: وال بأس بأخذ ا٢باجبْب وشعر وجهو ما ٓب يشبو (ا٤بضمرات)عن  (التتارخانية)وُب 
 .(ٖ)("آّتىب)ومثلو ُب  .ا٤بخنث اىػ

ٝبع متفلجة، وىي الٍب تربد ما بْب أسناف الثنايا  -اء وا١بيمبالف-)ا٤بتفلجات( و
: وىو الفرجة بْب الثنايا والرباعيات، تفعل -بفتح الفاء والبلـ-الفلج  منوىو  ،والرباعيات

ا للصغر وحسن األسناف؛ ألف ىذه الفرجة إظهارً  ؛ذلك العجوز ومن قارّٔا ُب السن
ات، فإذا عجزت ا٤برأة كربت سنها فتربدىا اللطيفة بْب األسناف تكوف للبنات الصغّب 

 .(ٗ)وتوىم كوهنا صغّبة ،لتصّب لطيفة حسنة ا٤بنظر ؛با٤بربد

                                                

(، شرح صهيح البخاري، البن ٙٙ/ٕٕ( وانظر: عمدة القاري شرح صهيح البخاري )ٖٚٚ/ٓٔالباري )( فتح ٔ)
 (.ٚٙٔ/ٜبطاؿ )

 (.ٛٚ/ٗ[ )ٓٚٔٗسنن أيب داود ] (ٕ)
 (.ٖٖٚ/ٙ( رد احملتار على الدر ا٤بختار )ٖ)
 (.ٕٖٚ/ٓٔ(، وانظر: فتح الباري، البن حجر )ٕٕٛ/ٙنيل األوطار ) (ٗ)
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 :، وىي الٍب َتِشُر أسناهنا، أيَواِشرَة :)اْلَواِشرَات( ٝبعو" :وقاؿ القرطيب 
الكبّبة  أةُ تصنع فيها َأْشرًا، وىي التَّْهزِيزَاُت الٍب تكوف ُب أسناف الشُّبَّاِف، تفعل ذلك ا٤بر 

وأهنا من الكبائر.  ،َتَشبػًُّها بالشَّابَّة. وىذه األمور ُكلَُّها قد شهدت األحاديث بلعن فاعلها
واختلف ُب ا٤بعُب الذي هني ألجلها، فقيل: ألهنا من باب التدليس. وقيل: من باب تغيّب 

وىو أصح، وىو يتضمن ا٤بعُب األوؿ. ٍب  ، كما قاؿ ابن مسعود  ،خلق اهلل 
فأما  ،ألنو من باب تغيّب خلق اهلل  ؛ايل: ىذا ا٤بنهي عنو إ٭با ىو فيما يكوف باقيً ق

وغّبه،   مالك :ماال يكوف باقيا كالكهل والتزين بو للنساء فقد أجاز العلماء ذلك
 .(ٔ)"للرجاؿ  وكرىو مالك

لعن اهلل )) :ُب )ا٤بقدمات(: قولو   بن رشد القرطيبوقاؿ ا
والمستوشمة، والمتنمصات  ، والواشرة والمستوشرة، والواشمةةالواصلة والمستوصل

ا أف فيو غرورً  :ا٤بعُب ُب ا٤بنع من ذلك((: للحسن، المغيرات خلق اهلل ؛المتفلجات
فالوشم ا٤بنهي عنو ىو أف ا٤برأة كانت تغرز ظهور كفيها، أو معصمها بإبرة، أو  ا.وتدليسً 

  بذلك. مسلة حٌب تؤثر فيو، ٍب ٙبشوه بالكهل فتخضر
ىو أف تنشر أسناهنا حٌب تفلجها وٙبددىا. وٯبوز ٥با أف ٚبضب يديها  (الوشر)و

 .(ٕ)"ورجليها با٢بناء
، وأما النساء فيجب فقط ال بأس بإزالة شعر ا١بسد ُب حق الرجاؿوقاؿ ا٤بالكية: "

بقائو  وإبقاء ما ُب -نبت ٥با ٢بية ولو شعر اللهية إف-عليهن إزالة ما ُب إزالتو ٝباؿ ٥با  
ولذلك يتعْب ُب حقها التقصّب عند ٙبللها من  ؛فيهـر عليها حلق شعر رأسها، ٝباؿ

                                                

 (.ٖٜٖ/٘( تفسّب القرطيب )ٔ)
 (.ٜ٘ٗ/ٕا٤بقدمات ا٤بمهدات )( ٕ)
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من كل  ذلك ا، و٥با ٙبسْب شعرىا وٙبمّبه و٫بووللمرأة حلق الوجو وحفو نصِّ  .(ٔ)"إحرامها
 . ما فيو تزيْب للزوج

 عن وأما َحفُّ اْلَوْجِو، فقاؿ ُمَهنَّا: سألت أبا عبد اهلل" : قاؿ ابن قدامة
؟ فقاؿ: ليس بو   .(ٕ)"للنساء، وأكرىو للرجاؿ بأسا٢بَْفّْ

بل ٯبب عليها ذلك عند أمر الزوج ٥با بو ُب األصح، فإف  ،وأما ا٤برأة فتنتف عانتها
ما  :الشعر النابت حوإب ذََكِر الرجل وقُػُبِل ا٤برأة، وقيل (:العانة)ا، وتفاحش وجب قطعً 

  .(ٖ)حوؿ الدبر. واألؤب حلق ا١بميع
وا٢باصل أف علة التهرٙب فيما تقدـ: التغيّب الذي يتضمن التدليس والتزوير وا٣بداع. 

 ا.ا وتدليسً أف فيو غرورً  :ا٤بعُب ُب ا٤بنع من ذلكأف  وقد تقدـ قوؿ ابن رشد 
 ُب )تفسّبه(. وكذلك قوؿ القرطيب 

 لعن: من السنة ُب ورد ما "وأما :قاؿ اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور 
 أف تأويلو: وأحسب. تأويلو أشكل فمما لِْلُهْسن ؛َواِصبَلت واْلُمتَػَنمَّْصات واْلُمتَػَفلَّْجاتالْ 

 ٠بات من أو العهد، ذلك ُب العواىر ٠بات من ٠ِبَاٍت كانت تُػَعدُّ  عن النهي منو الغرض
 .ذلك فاعبلت لعن حدّْ  إٔب النهي بلغ ٤با عنهاَمْنِهيِّا  ىذه فرضنا فلو وإال ا٤بشركات،

 طاعة منَحظّّ  فيو كاف إذا إ٭با يكوف إ٭با  اهلل تغيّب خلق أف األمر: ومبلؾ
 .(ٗ)ّٔا" ا٢بديث واتصاؿ اآلية سياؽ ىو كما شيطانية، لنهلة عبلمة ٯبعل بأف الشيطاف،
 

                                                

(، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ٖٙٓ/ٕ( انظر: الفواكو الدوا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القّبوا٘ب )ٔ)
 (.ٗٗٗ/ٕالربا٘ب )

 (.ٚٓٔ/ٔ(، الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )ٛٙ/ ٔ( ا٤بغِب )ٕ)
(، ٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج ٖٙ٘/ٔ(، مغِب احملتاج )ٗٛٔ/ٔ( انظر: اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع )ٖ)

 (.ٓ٘٘/ٔ(، أسُب ا٤بطالب ُب شرح روض الطالب )ٙٚٗ/ٕ)
 (.ٕٙٓ -ٕ٘ٓ/٘التهرير والتنوير ) (ٗ)
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 :من آفات المكر والخداع والعالج الوقايةثانًيا: 
من الطمع، وا١بشع،  ىاوتطهّب والتنقيب عن عيؤّا النفس،  ،النفس ٦باىدة - ٔ

 سائر الصفات الذميمة: من والشح، وا٢برص الذي يفضي إٔب الوقوع ُب اإلٍب، و 
"إذا رأيتم الرجل مولًعا بعيوب النَّاس ناسًيا  : قاؿ بكر بن عبد اهلل ا٤بز٘بُّ 

 .(ٔ)لعيبو، فاعلموا أنو قد ُمِكَر بو"
ا والتنافِس على حطامها، ا٣بداع وا٤بكر، كاالفتتاِف بالدني ا٢بذر من مسبباتِ  - ٕ

واتباِع ا٥بوى، وا٢بسِد، والبخِل، والشِح، وا٢برِص، والطغياِف، و٘باوِز ا٢بدود، وحبّْ ا٤باؿ،  
 والبطِر، وا٤بنِع، والطغياِف، و٘باوز ا٢بدوِد إٔب غّب ذلك. 

 ومداخلو.  وا٢بذر من وساوسو  يطاف،الشَّ ٨بالفة   - ٖ
، وكثرة الدعاء، وأف يسأؿ العبد ربو يق ا٥بدايةولزـو طر  ،االلتجاء إٔب اهلل  - ٗ
 وُبالسراء والضراء،  دائًما االستقامة والثبات على دينو ُب سائر األحواؿ، ُب حاؿ 

 ُبحاؿ السراء، وصابرًا ٧ُبَْتِسًبا  ُب ، فيكوف عابًدا شاكرًا هلل ءحاؿ الشدة والرَّخا
 :كما جاء ُب ا٢بديث  ،الثبات يسأؿ ربو  وقد كاف النيب  حاؿ الضراء.

يا ُمَقلَّْب القلوب ))يكثر أف يقوؿ:  قاؿ: كاف رسوؿ اهلل  عن أنس 
، فقلت: يا رسوؿ اهلل، آمنا بك وٗبا جئت بو فهل ٚباؼ علينا؟ ((ثَػبّْْت قلبي على دينك

  .(ٕ)((نعم، إف القلوب بين أصبعين من أصابع اهلل يُػَقلّْبُػَها كيف يشاء))قاؿ: 
                                                

[، صفة الصفوة ٕٙ[، ذـ الغيبة والنميمة، البن أيب الدنيا ]ٜٜٔ( الصمت وآداب اللساف، البن أيب الدنيا ]ٔ)
(ٕ/ٔٗٚ.) 

[، ٕٓٗٔ[، والَبمذي ]ٖٛٙ[، والبخاري ُب )األدب( ]ٕٚٓٔٔ[، وأٞبد ]ٖ٘ٓٗٓابن أيب شيبة ]( أخرجو ٕ)
وقاؿ: "وُب الباب عن النواس بن ٠بعاف، وأـ سلمة، وعبد اهلل بن عمرو، وعائشة، وأيب ذر، وىذا حديث 
 حسن، وىكذا روى غّب واحد، عن األعمش، عن أيب سفياف، عن أنس، وروى بعضهم عن األعمش، عن

وحديث أيب سفياف عن أنس أصح". وأخرجو أيًضا: ابن  أيب سفياف، عن جابر، عن النيب 
 =[، وا٢باكمٖٔٚ[، واآلجري ُب )الشريعة( ]ٖٚٛٙ[، وأبو يعلى ]ٛٓ٘ٚ[، والبزار ]ٕٕ٘أيب عاصم ]
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َْ دُـِغْ حمس  العباد إٔب أف من خّب الدعاء أف يقوؿ السالك:  وقد أرشد اهلل َربٍَّ٪ة 
ةُب  ٩َْخ الْٮ٬ٍَّ

َ
َٟ خ َٟ رَْْحًَح إ٩ٍِّ ْ ٩ َْٕؽ إِذْ ٬ََؽيْتََ٪ة و٬ََْت نَلَة ٨ْ٦ِ ََلُ  .[ٛ]آؿ عمراف: ىجس٤ُُٝٮبََ٪ة بَ

فمن أعظم أسباب العافية والوقاية من آفات األمن من ا٤بكر: التقوى واالستجابة 
ِ حمس :كما قاؿ    وللرسوؿ  ألمر اهلل  ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا اْقَذِضًُجٮا َّلِلٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
يَة خ

٫ٍُّ٩ إَِِلْ 
َ
َ َُيُٮُل بَْْيَ ال٧َْؿْءِ َو٤َْٝج٫ِِ َوخ نٍّ اَّللٍّ

َ
٧َُ٤ٮا أ ْٔ ٫ِ َول٤ِؿٍُّقٮِل إَِذا َدََعُز٥ْ ل٧َِة ُُيًًُِْس٥ْ َوا

ونَ   [. ٕٗ]األنفاؿ: ىجسَُتََْرُ
ُب السّْر  مراقبة اهلل  اب الوقاية من اآلفات ُب ىذا الباب:فمن أعظم أسب

، وغّبٮبا، والتعويل على اهلل والعلن، واحملافظة على قراءة القرآف،  ونوافِل الصلواِت، والصَّوـِ
 .قاؿ اهلل  ُب كلّْ أمر، والتفويض إليو ُب كل حاؿ:  حمس ِ ْمؿِي إَِِل اَّللٍّ

َ
َّٚٮُِض أ

ُ
َوأ

َ ثَ  ُ َقحِّبَةِت ٦َة ١َ٦َُؿوا <3ِىرٌي ثِة٣َِْٕجةدِ إِنٍّ اَّللٍّ  [.٘ٗ-ٗٗ]غافر: ىجسََٚٮَٝةهُ اَّللٍّ
، وإيثارىم ُب ا٤بعامبلت؛ فإف الرجل الصاّب ناصح، و٧ببّّ ٦بالسة الصا٢بْب - ٘

 للخّب، وال ٲبكر بصاحبو، وال يغشو، وال ٱبدعو. 
 الربا٘ب يدؿُّ على ا٣بّب، مبلزمة العلماء الربانيْب، والتفقو ُب الدين؛ فإف العآب – ٙ

، وينصُح األمة، وٰبرُص على ىداية الناس وصبلحهم.  وٰبذّْر من الشَّرّْ
 التهلي ٗبكاـر األخبلؽ والصفات ا٢بميدة: - ٚ

إف من صفات ا٤بؤمن الباحث عن ا٢بق، والسالك طريق ا٥بداية أنو يقٌظ، وحذر، 
ليس بذي مكر وال ن ا٢براـ، وا٤بؤمن ووقاؼ، ومتثبت ال يتعجل، يتهرَّى ا٢ببلؿ، وٰبَبز ع

ُب أمور  ينخذع، وال ٱبدَُع الناس، بل ىو صادؽ، و٧ببّّ للخّب، لكنو قد فطنة للشر

                                                                                                                                   

[، ٕٕٕٕ[، والضياء ]ٕٗٚ(، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٕٕٔ/ٛ[، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٕٜٚٔ]=
الذي رفعو: "رواه  ( عن حديث جابر ٙٚٔ/ٓٔ)  قاؿ: "إسناده صهيح". وقاؿ ا٥بيثميو 

 أبو يعلى، ورجالو رجاؿ الصهيح". 
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قاؿ:  عن أيب ىريرة كما جاء ُب ا٢بديث:  ،وحسن ظنو ،لسبلمة صدره الدنيا؛
 . (ٔ)((المؤمن ِغرّّ َكرِيم، والفاجُر ِخبّّ لَِئيم)) :قاؿ رسوؿ اهلل 

لسبلمة  ؛فهو ينخذع ،ليس بذي مكر وال فطنة للشر :أي ((،ِغرّّ َكرِيم)) :قولو
 -بفتح ا٣باء ا٤بعجمة وتكسر- (ا٣بب)و. النقياده ولينو ؛وينخدع ،وحسن ظنو ،صدره

ألف خلق اإلٲباف يعطى  ؛فا٤بؤمن غر كرٙب .ىو ا٣بداع الساعي بْب الناس بالشر والفساد
على نفسو حيث ٓب يسلك ّٔا طريق ٪باهتا  :أي ،وا٤بنافق خب لئيم .ا٤بعاملة بالظاىر

 .(ٕ)وسعادهتا
وإذا أصاب ا٤بؤمن من مكر ا٤بكارين ما أصابو فينبغي أف ٰبتسب األجر عند اهلل 

،  وأف يكوف على حذر من ذلك ُب مستقبل أيامو، فبل يأمن لفاجر خبيث قد بدا
الكاذب الذي ظهر  خبثو، وظهر مكره، وال ينخدع من جهة واحدة مرتْب، وال يصدؽ 

 واحد ُجْحرٍ  من المؤمن يلدغ ال)) :كذبو مرة ثانية. وىذا معُب قوؿ النيب 
 .(ٖ)((مرتين

                                                

[، ٜٗٙٔ[، والَبمذي ]ٜٓٚٗ[، وأبو داود ]ٛٔٗ[، والبخاري ُب )األدب ا٤بفرد( ]ٜٛٔٔ( أخرجو أٞبد ]ٔ)
[، وابن األعرايب ُب ٛٓٓٙوأبو يعلى ] [،ٕٔٙٛ[، والبزار ]ٔٔوابن أيب الدنيا ُب )مكاـر األخبلؽ( ]

[، والبيهقي ٖٖٔ[، والقضاعي ]ٕٛٔ[، وا٢باكم ]ٜ٘ٔ[، وأبو الشيخ ُب )األمثاؿ(  ]ٜٙٙ)معجمو( ]
 [. قاؿ ا٤بنذريٜٗٛ[، وابن ا١بوزي ُب )العلل ا٤بتناىية( ]ٖٙٓ٘[، والبغوي ُب )شرح السنة( ]ٜٕٓٛٓ]
 (ٖ/ٕٜ٘قاؿ ا٢بافظ[" :)  داود، ورواتو ثقات، سوى بشر بن رافع، وقد [: ٓب يضعفو أبو

(: فيو بشر بن رافع، قاؿ ابن حباف: روى أشياء موضوعة كأنو ٜٓٔ/ٕ)  وثق. وقاؿ ابن ا١بوزي
ا٤بتَػَعمُّْد ٥با،  لكن روي من طرؽ آخر ال بأس ّٔا اىػ. وحكم القزويِب بوضعو، ورد عليو ابن حجر، وقاؿ: 

 (.ٕٗ٘/ٙفيض القدير )ىو ال ينزؿ عن درجة ا٢بسن وأطاؿ" 
 (.ٕٗ٘/ٙ(، فيض القدير )ٛٓٔ/ٗ(، وانظر: معآب السنن )ٜٕ٘/ٖ( انظر: الَبغيب والَبىيب )ٕ)
 [.ٜٜٕٛ[، مسلم ]ٖٖٔٙصهيح البخاري ] (ٖ)
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 الغْب بضم أحدٮبا: اإلعراب، من وجهْب على يروى "ىذا :قاؿ ا٣بطايب 
 ناحية من يؤتى ال الذي ا٢باـز الكيس ىو ا٤بمدوح ا٤بؤمن أف ومعناه: ا٣برب، مذىب على

 .بو يشعر وال بذلك يفطن ال وىو أخرى، بعد مرَّة ْخدَعُ فَػيُ  الغفلة،
 .الدنيا أمر دوف االخرة أمر ُب ا٣بداع بو: أراد إنو وقيل:
 ٱُبَْدَعنَّ  ال يقوؿ: النهي. مذىب على الغْب بكسر الرواية يكوف أف اآلخر: والوجو

 متيقًظا وليكن شعر.ي ال وىو شر أو مكروه ُب فيقع الغفلة، ناحية من يُػْؤتَػَْبَّ  وال ا٤بؤمن،
 .(ٔ)"-أعلم واهلل- مًعا واآلخرة الدنيا أمر ُب يكوف أف يصلح قد وىذا حذرًا،

ٗبا ٰبصُل لو من زيادة ا٤باؿ، وأف ال يغَب باإلمهاؿ، بل أف ال يغَب السالك  - ٛ
األخبلؽ السيئة، سائر وٯبتنب العجب والكرب و  ،إٔب شكر اهلل  كل حاؿيسارع ُب  

ؼ والرجاء، مسلًما ألمر اهلل تعأب ُب كل حاؿ من الشدة أو الرخاء،  ويكوف بْب ا٣بو 
 وٙبت حكم القضاء.

: قاؿ كما   ،ابتبلء لو ؛قد ٲبهل العبد، وٲبكنو من أعراض الدنيا واهلل 
ِ َواْْلَرْيِ ِٚذَْ٪حً حمس ّ  أف اختيار اهلل   ذكر الراغبقد و  [.ٖ٘]األنبياء: ىجسَوَجج٤ُْٮُك٥ْ ثِةلَرٍّ

ارة با٤بسار؛ ليشكروا وتارة با٤بضار؛ ليصربوا، فا٤بنهة واحملنة ٝبيًعا ببلء، فاحملنة للعباد ت
والقياـ ٕبقوؽ الصرب أيسر من القياـ ٕبقوؽ  ،مقتضية للصرب، وا٤بنهة مقتضية للشكر

بلينا بالضراء فصربنا، وبلينا  :الشكر، فاحملنة أعظم الببلءين، ؤّذا النظر قاؿ عمر 
من وسع عليو دنياه فلم يعلم أنو قد مكر بو  :؛ و٥بذا قاؿ علي بالسراء فلم نصرب

  .هلل  عليو الدنيا وىو غّب شاكر  يعِب: من وسع اهلل ،(ٕ)فهو ٨بدوع عن عقلو"

                                                

 (. ٜٔٔ/ٗمعآب السنن ) (ٔ)
(، روح ا٤بعا٘ب ٕ٘ٚ -ٕٗٚ/ٕ(، بصائر ذوي التمييز )ٙٗٔ(، ا٤بفردات )ص:٘ٛٔ/ٔ( تفسّب الراغب )ٕ)

(ٜ/ٗ٘.) 
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عليو فلم ير أنو ٲبكر بو، فبل  من وسع اهلل :  وقد قاؿ ا٢بسن البصري
ة نَُكٮا ٦َة ذ٠ُُِّؿوا ث٫ِِ حمس ٍب قرأ: رأي لو. ومن قَب عليو فلم ير أنو ينظر لو، فبل رأي لو، ٍّ٧َ٤َٚ

َْ٘ذًح َٚإَِذا ٥ْ٬ُ ٦ُج٤ُِْكٮ َػْؾ٩َة٥ْ٬ُ َب
َ
ودُٮا أ

ُ
ٍء َظِتٍّ إَِذا َٚؿُِظٮا ث٧َِة أ ِ ََشْ

ثَْٮاَب ُُكّ
َ
٤ًَِْ٭٥ْ خ َٔ  ىجسنَ َذَذْعَ٪ة 

 [.ٗٗ]األنعاـ:
 .(ٔ)قاؿ ا٢بسن: مكر بالقـو ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ٍب أخذوا

  على االبتبلء.الصرب - ٜ
على نعمو، والنظر إٔب كل عطاء على أنو اختبار من اهلل   شكر اهلل - ٓٔ
،   كما قاؿ سليماف: ُؿ َو٨ْ٦َ حمس ُٛ ْز

َ
ْم أ

َ
ْم١ُُؿ أ

َ
أ
َ
٢ِ َرّّبِ ِِلَج٤َُْٮِِن أ ٌْ ٬ََؾا ٨ْ٦ِ َٚ

ِِنٌّ ٠َؿِ  َٗ َؿ َٚإِنٍّ َرّّبِ  َٛ ِك٫ِ َو٨ْ٦َ َز ْٛ  [.ٓٗ]النمل: ىجسي٥ٌ َم١ََؿ َٚإِج٧ٍَّة شَْن١ُُؿ نِلَ
 النظر بعْب البصّبة إٔب عاقبة ا٤بكر وا٣بداع وآثاره ومضاره: - ٔٔ

كما   ،أف ا٤بكر السيء ٰبيق بأىلو، وأف ا١بزاء من جنس العمل ومن سنن اهلل 
٤٬ِْ حمس :قاؿ 

َ
ٍّْ ثِأ

ِ ًُِّئ إ ُٜ ال١ْ٧َُْؿ الكٍّ َْ َُيًِ ًِّئِ َو رِْض َو١ْ٦ََؿ الكٍّ
َ َْ ٫ِ َذَ٭٢ْ اْقذ١ِْجَةًرا ِِف ا

 ًٓ ِ ََتْٮِي ًٓ َو٨َْ٣ ََتَِؽ لُِك٪ٍِّخ اَّللٍّ ِ َتجِْؽي ٣َِْي ٨َْ٤َٚ ََتَِؽ لُِك٪ٍِّخ اَّللٍّ وٍّ
َ َْ ٍّْ ُق٪ٍَّخ ا

ِ ُؿوَن إ ُْ  ىجسَح٪ْ
أي: ال ٰبيط وباؿ ا٤بكر السيء إال ٗبن مكره ودبره، كما قيل: من حفر حفرة  ،[ٖٗ]فاطر:

 ألخيو وقع فيها.
اهلل قاؿ  ا٤بكر والبغي والنكث. :من ُكنَّ فيو ُكنَّ عليوقاؿ بعض السلف: ثبلث 

: ٫ِ٤٬ِْ حمس
َ
ٍّْ ثِأ

ِ ًُِّئ إ ُٜ ال١ْ٧َُْؿ الكٍّ َْ َُيًِ ًُُس٥ْ لََعَ حمس :وقاؿ  ،[ٖٗ]فاطر: ىجسَو ْ٘ إِج٧ٍَّة َب
ِكُس٥ْ  ُٛ جْ

َ
ِك٫ِ حمس :وقاؿ  ،[ٖٕ]يونس: ىجسخ ْٛ  [.ٓٔ]الفتح: ىجسَذ٨ْ٧َ ٩ََسَر َٚإِج٧ٍَّة َح٪١ُُْر لََعَ َج

  

                                                

(، الزواجر عن اقَباؼ ٕٙ٘/ٖ(، تفسّب ابن كثّب )ٜٕٔٔ/ٗ( انظر: تفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب )ٔ)
 (.ٗٗٔ/ٗ(، روح ا٤بعا٘ب )٘ٗٔ/ٔالكبائر )
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فيو كن عليو،  أربع من كن فيو كن لو، وثبلث من كن : وقاؿ مكهوؿ
ُ حمس :فاألربع البلٌب لو: فالشكر واإلٲباف والدعاء واالستغفار، قاؿ اهلل  ٢َُٕ اَّللٍّ ْٛ ٦َة َح

َؾاثُِس٥ْ إِْن َم١َْؿت٥ُْ َوآ٦َ٪ُْذ٥ْ  َٕ ِ بَُ٭٥ْ حمس :وقاؿ اهلل  ،[ٚٗٔ]النساء: ىجسث ّؾِ َٕ ُ ِِلُ  َو٦َة ََكَن اَّللٍّ
ُِْ٘ٛؿونَ  َبُ٭٥ْ و٥ْ٬َُ شَْكذَ ّؾِ َٕ ٦ُ ُ ٩َْخ ذًِِ٭٥ْ َو٦َة ََكَن اَّللٍّ

َ
 حمس :وقاؿ  ،[ٖٖ]األنفاؿ:ىجس َوخ

ُ
َْٕجأ ٢ُْٝ ٦َة َح

َْ ُدََعؤُُز٥ْ    .[ٚٚ]الفرقاف: ىجسثُِس٥ْ َرّّبِ لَْٮ
َذ٨ْ٧َ ٩ََسَر حمس :وأما الثبلث البلٌب عليو: فا٤بكر والبغي والنكث، قاؿ اهلل 

ِك٫ِ َٚإِج٧ٍَّة َح٪ْ  ْٛ ٫ِ٤٬ِْ حمس :وقاؿ  [،ٓٔ]الفتح: ىجس١ُُر لََعَ َج
َ
ٍّْ ثِأ

ِ ًُِّئ إ ُٜ ال١ْ٧َُْؿ الكٍّ َْ َُيًِ  ىجسَو
ِكُس٥ْ حمس :وقاؿ  ،[ٖٗ]فاطر: ُٛ جْ

َ
ًُُْ٘س٥ْ لََعَ خ  .(ٔ)"[ٖٕ]يونس: ىجسإِج٧ٍَّة َب

إف الرجل ليعمل بعمل )) :أف ٰبذر سوء ا٣باٛبة. قاؿ النيب  - ٖٔ
بينو وبينها إال ذراع، فيسبق عليو الكتاب، فيعمل بعمل أىل الجنة، حتى ما يكوف 

 . (ٕ)((أىل النار، فيدخل النار
 السبلمة والعافية وحسن ا٣باٛبة. نسأؿ اهلل 

 
 

                             
 

  

                                                

  (.ٕٕٙ -ٕٕ٘/ٓٙ) تاريخ دمشق(، ٔٛٔ/٘) حلية األولياء (.ٕٚٗ -ٕٙٗ/٘انظر: تفسّب القرطيب ) (ٔ)

 [.ٖٕٗٙ[، مسلم ]ٗ٘ٗٚ، ٜٗ٘ٙ، ٕٖٖٖ، ٕٖٛٓ( صهيح البخاري ]ٕ)
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 واضطذروناضدادس اضطبحث                                         
 ن طن طصر اضضه واضيأس طن رحطتهاِّط                      

 
 
 واليأس من رحمتو: ،أواًل: التحذير من األمن من مكر اهلل 

تو، األمن ِمن مكر اهلل، والقنوط ِمن رٞب ، واآلفات ا١بسيمة:إفَّ ِمن الذنوب العظيمة
فإف األمن من مكر اهلل   ؛فمن أراد التوفيق وا٥بداية فينبغي أف ال يأمن مكَر اهلل 

إف الرجل ليعمل )) :قوؿ النيب  ، وأف يستهضر(ٔ)بّبة من الكبائرتعأب ك
عمل أىل الجنة، فيما يبدو للناس، وىو من أىل النار، وإف الرجل ليعمل عمل أىل 

 . (ٕ)((النار، فيما يبدو للناس، وىو من أىل الجنة
إف الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أىل الجنة، ثم وُب )صهيح مسلم(: ))

عملو بعمل أىل النار، وإف الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أىل النار، ثم  يختم لو
 .(ٖ)((يختم لو عملو بعمل أىل الجنة

"ففيو التهذير من االغَبار باألعماؿ، وأنو ينبغي للعبد  : قاؿ اإلماـ النووي
 .(ٗ)أف ال يتكل عليها، وال يركن إليها؛ ٨بافة من انقبلب ا٢باؿ"

                                                

 (.ٖٙٓ/ ٚ( انظر: روح ا٤بعا٘ب )ٔ)
 [.ٕٔٔ[، مسلم ]ٕٚٓٗ، ٕٕٓٗ، ٜٕٛٛ( صهيح البخاري ]ٕ)
 [.ٕٔ٘ٙ( صهيح مسلم ]ٖ)
 (.ٕٙٔ/ ٕ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٗ)
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قالوا: وال أنت يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:  ،((ُيْدِخَل َأَحًدا َعَمُلُو الجنَّةَ لن وُب ا٢بديث: ))
َغمََّدِني اهلل ِبَفْضٍل ورحمة))  .(ٔ)((ال، وال أنا، إال أف يَػتػَ

يكوف باالسَبساؿ ُب   "األمن من مكر اهلل : قاؿ ابن حجر ا٥بيتمي
٨٦َُ حمس :اهلل قاؿ  ،ا٤بعاصي مع االتكاؿ على الرٞبة

ْ
َٓ يَأ ٮُْم  َٚ َٞ ٍّْ ا٣ْ

ِ ِ إ ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ
ونَ  ْرَداُز٥ْ حمس: وقاؿ  [،ٜٜ]األعراؼ: ىجساْْلَةِِسُ

َ
٪َجْذ٥ُْ ثَِؿبُِّس٥ْ أ َّ ِي  ٪َُّس٥ُ اَّلٍّ َّ َوَذ٣ُِس٥ْ 

ْوجَْعذ٥ُْ ٨َ٦ِ اْْلَةِِسِي٨َ 
َ
إذا رأيت اهلل يعطي العبد من ))وُب ا٢بديث:  [.ٖٕ]فصلت: ىجسَٚأ

 :ٍب تبل رسوؿ اهلل  ،((و استدراجالدنيا على معاصيو ما يحب، فإنما ى
َػْؾ٩َة٬ُ حمس

َ
ودُٮا أ

ُ
ٍء َظِتٍّ إِذَا َٚؿُِظٮا ث٧َِة أ ِ ََشْ

ثَْٮاَب ُُكّ
َ
٤ًَِْ٭٥ْ خ َٔ ة نَُكٮا ٦َة ذ٠ُُِّؿوا ث٫ِِ َذَذْعَ٪ة  ٍّ٥ْ ٧َ٤َٚ

َذًح َٚإَِذا ٥ْ٬ُ ٦ُج٤ُِْكٮنَ  ْ٘ أي: آيسوف من النجاة وكل خّب سديد، و٥بم  ،(ٕ)[ٗٗ]األنعاـ: ىجسَب
سرة وا٢بزف وا٣بزي؛ الغَبارىم بَبادؼ النعمة عليهم مع مقابلتهم ٥با ٗبزيد اإلعراض ا٢ب

 .(ٖ)واإلدبار"
من  اهلل  من مكرِ  األمنَ   حجر ا٥بيتمي وابنُ  ،(ٗ)الذىيبُّ  وقد عدَّ 

 .(٘)الكبائر
(: "ومن الكفر: األمن من مكر اهلل  واليأس من رٞبتو، وىذا   ،وُب )تبيْب احملاـر

نا. وعند اآلخرين: أهنما من الكبائر، وليسا من الكفر، وظاىر اآليات معنا، قاؿ كفر عند
ُس  َْ  إ٫ٍّ٩ُِ حمس :اهلل 

َ
ِ  َرْوحِ  ٨ِ٦ْ  َحًْأ ٍّْ  اَّللٍّ

ِ ٮْمُ  إ َٞ :  وقاؿ [،ٚٛ]يوسف: ىجسا٣ََْكُِٚؿونَ  ا٣ْ
                                                

 [.ٕٙٔٛ[، مسلم ]ٚٙٗٙ، ٖٙٗٙ، ٖٚٙ٘( صهيح البخاري ]ٔ)
 [. قاؿ العراقيٕٕٓٗ[، والبيهقي ُب )الشعب( ]ُٖٜٔب )الكبّب( ] [، والطربا٘بٖٔٔٚٔ( أخرجو أٞبد ]ٕ)

 :(: "رواه أٞبد والطربا٘ب والبيهقي ُب )الشعب( بسند ُٚٚٗٔب )ٚبريج أحاديث اإلحياء( )ص
 حسن". 

 (.٘ٗٔ( الزواجر عن اقَباؼ الكبائر )ص:ٖ)
 .مشهور بن حسن، بتهقيق: (ٓ٘ٗ( انظر: الكبائر، للذىيب )ص:ٗ)
 (.٘ٗٔ/ٔالزواجر عن اقَباؼ الكبائر ) ( انظر:٘)
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ونَ حمس ٮُْم اْْلَةِِسُ َٞ ٍّْ ا٣ْ
ِ ِ إ ٨ُ٦َ ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ

ْ
َٓ يَأ ٍُ ٨ْ٦ِ رَْْحَحِ َرب٫ِِّ حمس ؿ:وقا، [ٜٜ]األعراؼ: ىجسَٚ ٪َ ْٞ َو٨ْ٦َ َح

ة٣َّٮنَ  ٌٍّ ٍّْ ال
ِ   [.ٙ٘:ا٢بجر] ىجسإ

ٍّْ حمسمن الكافر ُب قولو:  والتأويل بأف ا٤براد
ِ ٮْمُ  إ َٞ : كفراف النعمة خبلؼ ىجسا٣ََْكُِٚؿونَ  ا٣ْ

ومن عرؼ اهلل ال ييأس  ،الظاىر؛ ألف الكافر إذا أطلق يصرؼ ذلك إٔب الكافر باهلل 
وصفاتو، وىو  ال يأمن من مكره. واألمن واليأس من عبلمة ا١بهل باهلل من رٞبتو، و 

 .(ٔ)من موجبات الكفر، وا٤بسألة مبسوطة ُب ٧بلها" انتهى
ِ حمس :ومعُب قولو  ٦ُِ٪ٮا ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ

َ
َٚأ

َ
عذابو وجزاءه على  :أي ،[ٜٜ]األعراؼ: ىجسأ

 .(ٕ)ةهَّ عمة والصّْ وقيل مكره: استدراجو بالنّْ  .مكرىم
ألف الواحد منا إذا أراد  ؛اا توسعً و٠بى ىذا العذاب مكرً " :ماـ الرازي قاؿ اإل

ا لنزولو ّٔم ا٤بكر بصاحبو، فإنو يوقعو ُب الببلء من حيث ال يشعر بو، فسمى العذاب مكرً 
على ىذا الوجو إال تعأب من من نزوؿ عذاب اهلل أنو ال يأمن حيث ال يشعروف، وبْب 

لغفلتهم وجهلهم ال يعرفوف رّٔم، فبل ٱبافونو، ومن ىذه وىم الذين  ،القـو ا٣باسروف
ألنو أوقع نفسو ُب الدنيا ُب الضرر، وُب  ؛سبيلو، فهو أخسر ا٣باسرين ُب الدنيا واآلخرة

 .(ٖ)"اآلخرة ُب أشد العذاب
ْٮا حمسُب التهذير من األمن من مكره:  وقاؿ اهلل  َٞ َؿى آ٦َُ٪ٮا َواتٍّ ُٞ ٢َ٬ْ ا٣ْ

َ
نٍّ أ

َ
َولَْٮ أ

 َٛ َػْؾ٩َة٥ْ٬ُ ث٧َِة ََك٩ُٮا يَْسِكُجٮَن ٣َ
َ
ثُٮا َٚأ رِْض َو٣َِس٨ْ ٠َؾٍّ

َ َْ ٧َةءِ َوا ٤ًَِْ٭٥ْ ثََؿََكٍت ٨َ٦ِ الكٍّ َٔ  @8َذْعَ٪ة 
ًَةدًة و٥ْ٬َُ ٩َةن٧ُِٮَن  ُق٪َة َب

ْ
ًَُ٭٥ْ ثَأ تِ

ْ
ْن يَأ

َ
َؿى أ ُٞ ٢ُ٬ْ ا٣ْ

َ
٨َ٦ِ أ

َ
َٚأ

َ
قُ  8Aأ

ْ
ًَُ٭٥ْ ثَأ تِ

ْ
ْن يَأ

َ
َؿى أ ُٞ ٢ُ٬ْ ا٣ْ

َ
٨َ٦ِ أ

َ
َوأ

َ
َ٪ة أ

َُٕجٮَن  ًَح و٥ْ٬َُ ي٤َْ ًُ8B  وَن ٮُْم اْْلَةِِسُ َٞ ٍّْ ا٣ْ
ِ ِ إ ٨ُ٦َ ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ

ْ
َٓ يَأ َٚ ِ ٦ُِ٪ٮا ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ

َ
َٚأ

َ
 ىجس8Cأ

 [.ٜٜ-ٜٙ]األعراؼ:

                                                

، ٓب يطبع. ( ٔ)  من ٙبقيقنا لتبيْب احملاـر
 (.ٕٔٔ/٘(، البهر احمليط ُب التفسّب )ٕٗ٘/ٚ( انظر: تفسّب القرطيب )ٕ)
 (.ٕٕٖ/ٗٔمفاتيح الغيب ) (ٖ)
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ًَُ٭٥ُ حمس :وقاؿ  تِ
ْ
ْو يَأ

َ
رَْض أ

َ َْ ُ ثِ٭٥ُِ ا َٙ اَّللٍّ ْن َُيِْك
َ
حِّبَةِت أ ِي٨َ ١َ٦َُؿوا الكٍّ ٨َ٦ِ اَّلٍّ

َ
َٚأ

َ
أ

ُُٕؿوَن ا٣ْ  َْ شَْن َؾاُب ٨ْ٦ِ َظًُْر  ِْٕضـِي٨َ  ?3َٕ ٤َّجِ٭٥ِْ َذ٧َة ٥ْ٬ُ ث٧ُِ َٞ ُػَؾ٥ْ٬ُ ِِف َت
ْ
ْو يَأ

َ
ُػَؾ٥ْ٬ُ  @3أ

ْ
ْو يَأ

َ
أ

 [.ٚٗ-٘ٗ]النهل: ىجس3Aلََعَ ََتَٮٍَّف َٚإِنٍّ َربٍُّس٥ْ لَؿَُءوٌف رَِظ٥ًٌ 
إ٠باعيل بن عن  حاًب أيب ابن : ما أخرجاألمن من ا٤بكر ذْـّ ومن أقواؿ السلف ُب 
 ا٤بغفرة.  إقامة العبد على الذنب يتمُب على اهلل : رافع قاؿ: من األمن ٤بكر اهلل

يستدرجهم بالنّْعم إذا عصوه؛ ِمن صهَّة   وقد فسَّر بعُض السلف ا٤بكر بأف اهلل
 .عزيز مقتدر ذَ ٍب يأخذىم أخْ  ،األبداف، ورغد العيش، وغّبىا، وٲُبْلي ٥بم

 حمس :يقوؿ اهلل 
َ
َٚأ

َ
ونَ أ ٮُْم اْْلَةِِسُ َٞ ٍّْ ا٣ْ

ِ ِ إ ٨ُ٦َ ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ
ْ
َٓ يَأ َٚ ِ  ىجس٦ُِ٪ٮا ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ

يقوؿ تعأب ذكره: أفأمن، يا ٧بمد ىؤالء الذين " : قاؿ أبو جعفر [.ٜٜ]األعراؼ:
اىم ٗبا إيَّ   وٯبهدوف آياتو، استدراَج اهلل ، ورسولو  بوف اهللكذّْ يُ 

ورخاء العيش، كما استدرج الذين قوَّ  ،ة األبدافصهَّ  أنعم بو عليهم ُب دنياىم من
مكر اهلل ال يأمنو، يقوؿ: ال يأمن ذلك أف يكوف  فإفَّ  ؛عليهم قصصهم من األمم قبلهم

ونَ حمس .استدراًجا، مع مقامهم على كفرىم، وإصرارىم على معصيتهم ٮُْم اْْلَةِِسُ َٞ ٍّْ ا٣ْ
ِ  ،ىجسإ

 .(ٔ)"وىم ا٥بالكوف
 ؛وٛبكينو من أعراض الدنيا ،إمهاؿ العبد :اهلل من مكر "وقاؿ بعضهم: 

علم أنو مكر بو، فهو ٨بدوع ُب يمن وسع عليو دنياه، وٓب : ولذلك قاؿ علي 
 .(ٕ)"عقلو

                                                

 (.ٖٖٗ/ ٓٔ( تفسّب الطربي )ٔ)
وح الغيب ُب الكشف عن قناع الريب )حاشية (، فتٕٚٚانظر: ا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )مكر( )ص: (ٕ)

(، روح ا٤بعا٘ب ٔٙ/ٗ(، حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاوي )٘ٛ/ٚالطييب على الكشاؼ( )
 (.ٚٙ٘/ٔ(، السراج ا٤بنّب، للخطيب الشربيِب )ٙٛٔ/٘)
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ِ حمس: قولو  :مكي وقاؿ  ٦ُِ٪ٮا ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ
َ
َٚأ

َ
  أي: أستدراج اهلل" ،ىجسأ

ٍّْ حمس  استدراج اهللأمن يإياىم ٗبا أنعم عليهم ُب دنياىم من الصهة والرخاء، فليس 
ِ إ

ونَ  ٮُْم اْْلَةِِسُ َٞ  .(ٔ)"، أي: ا٥بالكوفىجسا٣ْ
 . (ٕ)استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث ال يعلم:  ا٤بكر من اهللوقيل: 
العبد كل ما يريده ُب الدنيا؛ ليزداد غيُّو وضبللو  : ىو أف يعطي اهلل وقيل

 .(ٖ)وجهلو وعناده، فيزداد كل يـو بعًدا من اهلل 
للعبد حٌب يظن أنو لن ٰباسب على ٛباديو  وقيل: االستدراج ىو إمهاؿ اهلل 

 ُب ا٤بعاصي.
وذكر صاحب )الفروؽ اللغوية( أف ٜبة فرقًا بْب اإلمبلء واالستدراج؛ فاإلمبلء: ىو 

لو نعمة،  االمهاؿ والتأخّب. واالستدراج: ىو أنو كلما جدد العبد خطيئة جدد اهلل 
 أف يأخذه قليبًل قليبًل وال يباغتو، فبينهما عمـو وخصوص، إذ كل وأنساه االستغفار إٔب

 . (ٗ)استدراج إمبلء، وليس كل إمبلء استدراًجا"
واالستدراج كما يقع للكافرين فإنو يقع لغّبىم، وىو من ا٤بزالِق ا٣بطّبة إٔب الضَّبلؿ 

الصّْراط، وإٔب النُّكوص بعد وسوء العاقبة، فقد يصُل بالبعِض إٔب الزَّيغ عن ا١بادَِّة بعد لزوـِ 
االستقامة، وإٔب التقاعِس عن الطَّاعات، والقعود عن طلب ا٥بداية بعَد ا٥بمَِّة والنَّشاط، 
وقد يؤوؿ إٔب خذالٍف بعَد إحساٍف، وإٔب انتكاٍس من الكرامة إٔب ا٥بواف، وإٔب انقبلٍب من 

                                                

 (.ٕٔٚٗ/ ٗ( ا٥بداية إٔب بلوغ النهاية )ٔ)
 (.ٕٓ٘/ٔ(، ا٣بازف )ٗٗ/ٕ( انظر: تفسّب البغوي )ٕ)
(، وانظر: ما لو صلة ٗبعُب االستدراج، وخطره،  وسبل الوقاية منو ُب كتاب: ٖٔٔ( انظر: الكليات )ص:ٖ)

 (.  ٖٛٛ-ٖٚٛ)عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف )ص: 
 (، طبعة مؤسسة النشر اإلسبلمي.ٖٚ-ٕٚ)ص: معجم الفروؽ اللغوية (ٗ)
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ٍن إٔب خوؼ، ومن انبساٍط إٔب فيِض النػَّْعِم إٔب َسْلِبها، ومن ِصهٍَّة إٔب مرض، ومن أمْ 
 ِضيق، ومن نعيٍم إٔب عذاب.

ًؽا ٨ِْ٦ حمس :قاؿ اهلل  َٗ تًَِ٭ة رِزُْرَ٭ة َر
ْ
٧َهِ٪ًٍّح يَأ ُْ ًٓ َْٝؿيًَح ََك٩َْخ آ٦َِ٪ًح ٦ُ ُ ٦ََس َوََضََب اَّللٍّ

ُ ِْلَةَس اْْلُٮِع َواْْلَٮْ  َذاَرَ٭ة اَّللٍّ
َ
ِ َٚأ ٥ُِٕ اَّللٍّ جْ

َ
َؿْت ثِد َٛ ِ ٦َََكٍن ََٚس

ُٕٮنَ ُُكّ  ىجسِف ث٧َِة ََك٩ُٮا يَْىَ٪
ْؽ ََكَن لَِكَجٍإ ِِف َمْك١َ٪ِِ٭٥ْ آيٌَح َص٪ٍَّذةِن َخ٨ْ ي٧ٍَِْي وَِم٧َةٍل َُكُٮا حمس :وقاؿ  [،ٕٔٔ]النهل: َٞ َ٣

ٮٌر  ُٛ ًَِّجٌح َورَبٌّ َد ََ ةٌ  ٤ًَِْ٭٥ْ قَ  ?٨ْ٦ِ رِْزِق َربُِّس٥ْ َواْم١ُُؿوا ََلُ ثَْْلَ َٔ رَْق٤َْ٪ة 
َ
ٮا َٚأ ًُ َؿ ْٔ َ

َٕؿِِم َٚأ ٢ًَْ ا٣ْ
ٍء ٨ْ٦ِ ِقْؽٍر ٢ًٍِ٤َٝ  ز٢ٍْ وَََشْ

َ
ٍٍ َوخ ُز٢ٍ َُخْ

ُ
تَْْيِ َذَواَِتْ أ نْلَة٥ْ٬ُ ِِبَ٪ٍّتًَِْ٭٥ْ َص٪ٍّ يَْ٪ة٥ْ٬ُ  @َوبَؽٍّ ـَ َٟ َص ِ ذَل

ٮَر  ُٛ ٍّْ ا١َْ٣
ِ ُؿوا و٢ْ٬ََ َُنَةزِي إ َٛ ان٢ًَِ حمس: وقاؿ  [،ٚٔ-٘ٔ]سبأ: ىجسAث٧َِة َز َق٢ْ ثَِِن إِِْسَ

ةِب َز٥ْ آدَحْ٪َ  َٞ َ َمِؽيُؽ ا٣ِْٕ ِْٕؽ ٦َة َصةءَد٫ُْ َٚإِنٍّ اَّللٍّ ِ ٨ْ٦ِ َب ٧ََْٕح اَّللٍّ ِ ْل ٩  ىجسة٥ْ٬ُ ٨ْ٦ِ آيٍَح ثَحِّ٪ٍَح َو٨ْ٦َ ُحَجّؽِ
 [.ٕٔٔ]البقرة:

 -وصاحبو ال يشعر؟-"فسبهاف اهلل! كم من قلب منكوس  :قاؿ ابن القيم 
ليو؟ ومغرور بسَب اهلل وقلب ٩بسوخ، وقلب ٨بسوؼ بو؟ وكم من مفتوف بثناء الناس ع

 .(ٔ)عليو؟ ومستدرج بنعم اهلل عليو؟ وكل ىذه عقوبات وإىانات ويظن ا١باىل أهنا كرامة"
٧َُ٤ْٕٮَن حمس: قاؿ اهلل  َْ َح ثُٮا ثِآيَةدَِ٪ة َقجَْكَذْؽرُِصُ٭٥ْ ٨ِْ٦ َظًُْر  ِي٨َ ٠َؾٍّ ْمِِل  182َواَّلٍّ

ُ
َوأ

ََٚؾْرِِن َو٨ْ٦َ يَُسّؾُِب ثَِ٭َؾا حمس :وقاؿ  [،ٖٛٔ-ٕٛٔ]األعراؼ: ىجس183لَُ٭٥ْ إِنٍّ ٠ًَِْؽي ٦َذٌِْي 
٧َُ٤ْٕٮَن  َْ َح ْمِِل لَُ٭٥ْ إِنٍّ ٠ًَِْؽي ٦َذٌِْي  <3اْْلَِؽيِر َقجَْكَذْؽرُِصُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ َظًُْر 

ُ
-ٗٗ]القلم: ىجس?3َوأ

ٗ٘.]  
: سنستدنيهم قليبًل قليبًل إٔب ما يهلكهم، ويضاعف ىجسَقجَْكَذْؽرُِصُ٭٥ْ حمس "ومعُب:

نعمو عليهم مع  ن حيث ال يعلموف ما يراد ّٔم. وذلك أف يواتر اهلل عقأّم م
، فكلما جدَّد عليهم نعمًة ازدادوا بطرًا، وجدَّدوا معصية، فيتدرَّجوف ُب  اهنماكهم ُب الغيّْ

                                                

 (.ٜٔٔص:( ا١بواب الكاُب )ٔ)
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ا٤بعاصي بسبب ترادؼ النّْعم، ظانّْْب أفَّ مواترة النعم أثرٌة من اهلل وتقريب، وإ٭با ىي 
 نعوذ باهلل منو. ،فهو استدراٌج اهلل  خذالٌف منو وتبعيد،
العصاة: أف يرزقهم الصهة والنعمة فيجعلوف رزؽ اهلل ذريعة إٔب  واستدراج اهلل 

٧َُ٤ْٕٮنَ حمس ازدياد ا٤بعاصي. َْ َح من ا١بهة الٍب ال يشعروف أنو استدراج. قيل:   ىجس٨ْ٦ِ َظًُْر 
مْ حمسكلما جددوا معصية جددنا ٥بم نعمة وأنسيناىم شكرىا. 

ُ
 عطف على ىجسِِل لَُ٭٥ْ َوأ

٠باه   ىجسإِنٍّ ٠ًَِْؽي ٦َذِْيٌ حمس ، وىو داخل ُب حكم السْب، أي: أمهلهم.ىجسَقجَْكذَْؽرُِصُ٭٥ْ حمس
 .(ٔ)كيًدا؛ ألنو شبيو بالكيد، من حيث إنو ُب الظاىر: إحساف، وُب ا٢بقيقة: خذالف"

: "سنأخذىم قليبًل قليبًل من حيث ال ىجسَقجَْكذَْؽرُِصُ٭٥ْ حمس :قاؿ األزىري 
يفتح عليهم من النعيم ما يغتبطوف بو ويركنوف إليو، ٍب  تسبوف، وذلك أف اهلل ٰب

 .(ٕ)يأخذىم على غرهتم أغفل ما يكونوف"
إذا رأيت قاؿ: )) عن النيب  وُب ا٢بديث: عن عقبة بن عامر 

((، ٍب تبل رسوؿ اهلل يعطي العبد من الدنيا على معاصيو ما يحب، فإنما ىو استدراج
ٍء َظِتٍّ إَِذا َٚ حمس :اهلل  ِ ََشْ

ثَْٮاَب ُُكّ
َ
٤ًَِْ٭٥ْ خ َٔ ة نَُكٮا ٦َة ُذ٠ُِّؿوا ث٫ِِ َذَذْعَ٪ة  ٍّ٧َ٤

َذًح َٚإِذَا ٥ْ٬ُ ٦ُج٤ُِْكٮنَ  ْ٘ َػْؾ٩َة٥ْ٬ُ َب
َ
ودُٮا أ

ُ
  .(ٖ)[ٗٗ]األنعاـ: ىجسَٚؿُِظٮا ث٧َِة أ

 

                                                

(، وانظر: ٖٖٕ/٘(، البهر احمليط، أليب حياف )ٕ٘٘/ٖ(، )ٕٔٙ/ٔ(، تفسّب النسفي )ٕٛٔ/ٕ( الكشاؼ )ٔ)
 -ٖٔٗ/ٕ(، الوسيط ُب تفسّب القرآف آّيد، أليب ا٢بسن الواحدي )ٙٛٗ/ٖ(، )ٔٚ٘/ٕٔبر العلـو )

 (.ٕٚٚ/ٕ(، ا٣بازف )ٕ٘٘/ٕ(، معآب التنزيل )ٕٖٗ
(، وانظر: الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي ٕٖٗ -ٖٔٗ/ٕ(، الوسيط )ٜٖٖ/ٓٔ)( هتذيب اللغة، لؤلزىري ٕ)

 (.ٜٓٔ)ص:
 [. قاؿ العراقيٕٕٓٗ[، والبيهقي ُب )الشعب( ]ٖٜٔ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٖٔٔٚٔ( أخرجو أٞبد ]ٖ)

 :(: "رواه أٞبد والطربا٘ب والبيهقي ُب )الشعب( بسند ُٚٚٗٔب )ٚبريج أحاديث اإلحياء( )ص
 ". حسن
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وْ حمس :ومن اإلمبلء واالستدراج: قولو 
َ
َْ أ ْمَٮالُُ٭٥ْ َو

َ
َٟ أ ِْٕضجْ َٓ تُ ُد٥ْ٬ُ إِج٧ٍَّة يُؿِيُؽ َٚ َْ

ُكُ٭٥ْ و٥ْ٬َُ ََكُِٚؿونَ  ُٛ جْ
َ
َٜ خ َـ٬ْ جًَْة َودَ ِ اَلَّ ًَةة بَُ٭٥ْ ثَِ٭ة ِِف اْْلَ ّؾِ َٕ ُ ِِلُ َٟ حمس .[٘٘]التوبة: ىجساَّللٍّ ِْٕضجْ َٓ ُت َٚ

ُد٥٬ُْ  َْ ْو
َ
َْ أ ْمَٮالُُ٭٥ْ َو

َ
 :؛ فإف ذلك استدراٌج ٥بم ووباٌؿ عليهم حسبما ينبئ عنو قولُو ىجسأ

ًَةإِجٍّ حمس جْ ِ اَلَّ َبُ٭٥ْ ثَِ٭ة ِِف اْْلًََةة ّؾِ َٕ ُ ِِلُ ٗبا يكابدوف ١بمعها وحفظها من ا٤بتاعب  ىجس٧َة يُؿِيُؽ اَّللٍّ
ُكُ٭٥ْ و٥ْ٬َُ ََكُِٚؿونَ حمس .وما يقاسوف فيها من الشدائد وا٤بصائب ُٛ جْ

َ
َٜ خ َـ٬ْ فيموتوا كافرين  ىجسَودَ

 .(ٔ)قمًة ال نعمةً مشتغلْب بالتمتع عن النظر ُب العاقبة، فيكوف ذلك ٥بم ن
ٍِ حمس ُب آية أخرى: وقاؿ اهلل  ًِ٤ َٗ َؾاٍب  َٔ ؿ٥ْ٬َُّ إَِِل  َُ ٌْ ًٓ ُث٥ٍّ ٩َ ُ٭٥ْ ٤ًَِٝ ُٕ ِ  ىجسُج٧َّذ

 [.ٕٗ]لقماف:
٥ْ٬ُ ث٫ِِ ٨ْ٦ِ ٦َةٍل َوبَجَِْي حمس :ومن اإلمبلء واالستدراج: قولو  ج٧ٍَّة ٧ُِ٩ؽَّ

َ
َُيَْكُجٮَن خ

َ
 55خ

ُُٕؿوَن  نَُكةرُِع لَُ٭٥ْ ِِف اْْلَرْيَاِت ث٢َْ   [.ٙ٘-٘٘]ا٤بؤمنوف: ىجس56َْ شَْن
"أيظنوف أف ا٤باؿ الذي نرزقهم إياه؛ لكرامتهم  :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

ِي٨َ حمس :علينا؟! إف ظنوا ذلك أخطأوا، بل ىو استدراج كما قاؿ  َْ َُيَْكََبٍّ اَّلٍّ َو
ِك٭٥ِْ إِج٧ٍَّة ج٧ُْ  ُٛ جْ

َ
َِ ج٧ٍَّة ج٧ُِِْل لَُ٭٥ْ َػرْيٌ 

َ
ُؿوا خ َٛ َؾاٌب ُمِ٭ْيٌ َز َٔ ]آؿ  ىجسِِل لَُ٭٥ْ ٣َِّيَْداُدوا إِث٧ًْة َولَُ٭٥ْ 

. "ومعناه: أف إمبلءنا خّب ألنفسهم إف عملوا فيو، وعرفوا إنعاـ اللَّو عليهم (ٕ)"[ٛٚٔعمراف:
 . (ٖ)بتفسيح ا٤بدَّة، وترؾ ا٤بعاجلة بالعقوبة"

طوؿ  "وُب ىذا دليل على أف ٦برد :قاؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب 
العمر ليس خّبًا لئلنساف إال إذا أحسن عملو؛ ألنو أحيانًا يكوف طوؿ العمر شرِّا 

٥بم، أي: ٲبدىم بالرزؽ والعافية  لئلنساف، وضررًا عليو. فهؤالء الكفار ٲبلي اهلل 
؛ ألهنم سوؼ -والعياذ باهلل-وطوؿ العمر والبنْب والزوجات، ال ٣بّب ٥بم ولكنو شر ٥بم 

                                                

 (.ٕٔٙ/ٔ(، السراج ا٤بنّب )٘ٛ/ٖ(، تفسّب البيضاوي )ٗٚ/ٗ( انظر: تفسّب أيب السعود )ٔ)
 (.ٕٔٚ/ٔٔفتح الباري، البن حجر ) (ٕ)
 (.٘ٗٗ -ٗٗٗ/ٔالكشاؼ )( ٖ)
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ٜبًا. ومن ٍب كره بعض العلماء أف يدعى لئلنساف بطوؿ البقاء. قاؿ: ال يزدادوف بذلك إ
تقل: أطاؿ اهلل بقاءؾ إال مقيًدا؛ قل: أطاؿ اهلل بقاءؾ على طاعتو؛ ألف طوؿ البقاء قد 

 .(ٔ)يكوف شرِّا لئلنساف"
إف اهلل ليملي ُب قولو: )) ومن أنواع اإلمبلء واالستدراج: ما بينو النيب 

َؿى َوِِهَ حمسقاؿ: ٍب قرأ:  ،((ا أخذه لم يفلتوللظالم حتى إذ ُٞ َػَؾ ا٣ْ
َ
َٟ إَِذا أ ِ ْػُؾ َربّ

َ
َٟ أ ِ َوَكَؾل

ِِل٥ٌ َمِؽيؽٌ 
َ
ْػَؾهُ أ

َ
ةل٧ٌَِح إِنٍّ أ  .(ٕ)[ٕٓٔ]ىود: ىجسَّ

أي: ليمهل، واإلمبلء: اإلمهاؿ والتأخّب  ((إف اهلل ليملي))" :قولو 
 :طوؿ عمره، ويكثر ظلمو، فيزداد عقابو؛ زيادة ُب استدراجو؛ لي((للظالم))وإطالة العمر، 

 .(ٖ)"ىجسإِج٧ٍَّة ُج٧ِِْل لَُ٭٥ْ ٣َِّيَْداُدوا إِث٧ًْةحمس
"فمن االستدراج أف ٲبلى لئلنساف ُب  :قاؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب 

ٓب يفلتو، أخذه  ظلمو، فبل يعاقب سريًعا؛ حٌب تتكدس عليو ا٤بظآب، فإذا أخذه اهلل 
 .(ٗ)أخذ عزيز مقتدر"

وقد تقدـ أف من أساليب الشيطاف ُب اإلغواء واإلضبلؿ أف يزين لئلنساف الباطل 
وا٢براـ بصورة ا٢بق وا٢ببلؿ، بل ويُػَهوّْنو عليو؛ حٌب يتجرأ على أعظم احملرمات من غّب 

 اكَباث وال مباالة، وتارة ٯبره إٔب ا٤بعصية خطوة بعد خطوة. 
اء إٔب استدراج الشيطاف لئلنساف بعيًدا وا٤بعركة بْب الشيطاف واإلنساف ترتكز ابتد

ْدثَةر٥ِْ٬ِ حمس :والتزيْب لو فيما عداه. قاؿ اهلل  ،عن منهج اهلل 
َ
وا لََعَ أ ِي٨َ اْردَؽَّ إِنٍّ اَّلٍّ

ْمَِل لَُ٭٥ْ 
َ
َل لَُ٭٥ْ َوأ ةُن َقٮٍّ َُ ًْ َ لَُ٭٥ُ الُْ٭َؽى النٍّ ِْٕؽ ٦َة دَبَْيٍّ  [.ٕ٘]٧بمد: ىجس٨ْ٦ِ َب

                                                

 (.ٛٓٔ - ٚٓٔ/ٕشرح رياض الصا٢بْب )( ٔ)
 [.ٖٕٛ٘[، مسلم ]ٙٛٙٗ( صهيح البخاري ]ٕ)
 (.ٕٗٙ/ٕ( فيض القدير )ٖ)
 (.ٜٛٗ/ٕالصا٢بْب ) شرح رياض( ٗ)
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٥بم، أي: سهل ٥بم الكفر وا٤بعاصي، وزين ذلك وحسنو  وا٤بعُب: الشيطاف سوؿ
 ٥بم، واهلل  جل وعبل أملى ٥بم: أي: أمهلهم إمهاؿ استدراج.

قد تشهد ٥بم آيات من   ،وكوف التسويل من الشيطاف، واإلمهاؿ من اهلل 
ْخ٧َةحمس ُب تزيْب الشيطاف ٥بم: كقولو   ،كتاب اهلل 

َ
ةُن أ َُ ًْ  ىجسلَُ٭٥ْ ِإَوذْ َزي٨ٍَّ لَُ٭٥ُ النٍّ

ةُن حمس :وقولو  [،ٛٗ]األنفاؿ: َُ ًْ ي٨ٍَّ لَُ٭٥ُ النٍّ ـَ َٚ َٟ ِ َمٍم ٨ْ٦ِ َرج٤ْ
ُ
رَْق٤ْ٪َة إَِِل أ

َ
ْؽ أ َٞ َ٣ ِ دَةَّللٍّ
ِِل٥ٌ 

َ
َؾاٌب أ َٔ ْخ٧َةلَُ٭٥ْ َذُ٭َٮ َوِِلَُّ٭٥ُ اِْلَٮَْم َولَُ٭٥ْ 

َ
ة حمس :وقولو [، ٖٙ]النهل: ىجسأ ةُن ل٧ٍَّ َُ ًْ َوَٝةَل النٍّ

 ِ ْمُؿ إ
َ َْ ذُُس٥ْ َُِٝضَ ا ْٛ ْػ٤َ

َ
ْؽدُُس٥ْ َٚأ َٔ ِ َوَو ّٜ َؽ اْْلَ ْٔ َؽُز٥ْ َو َٔ َ َو إٔب غّب  [،ٕٕ]إبراىيم: ىجسنٍّ اَّللٍّ

َقجَْكَذْؽرُِصُ٭٥ْ ٨ِْ٦ حمس ٥بم استدراًجا: ُب إمبلء اهلل  ذلك من اآليات. وكقولو 
٧َُ٤ْٕٮَن  َْ َح ْمِِل لَُ٭٥ْ إِنٍّ ٠ًَِْؽي ٦َذٌِْي  182َظًُْر 

ُ
  :وقاؿ [، ٖٛٔ-ٕٛٔ]األعراؼ: ىجس183َوأ

ِكِ٭٥ْ إِج٧ٍَّة ج٧ُِِْل لَُ٭٥ْ ٣َِّيَْداُدوا إِثْ حمس ُٛ جْ
َ
َِ ج٧ٍَّة ج٧ُِِْل لَُ٭٥ْ َػرْيٌ 

َ
ُؿوا خ َٛ ِي٨َ َز َْ َُيَْكََبٍّ اَّلٍّ ٧ًة َولَُ٭٥ْ َو

َؾاٌب ُمِ٭ْيٌ   .(ٔ)واآليات ٗبثل ذلك كثّبة معلومة".[.ٛٚٔ]آؿ عمراف: ىجسَٔ
 ، وأفوأف ال تطمع ُب رٞبو اهلل  النفوُس، جَّىتَػَبَ  ال أف اإلسبلـ منهجِ  من ليسَ 

 األرض ربّْ  عفو ُب وال طمعٍ  رجاٍء، بدوفِ  ووعيدٌ  وزجرٌ  وهتديٌد، ٚبويفٌ  إال األ٠باعَ  يطرؽَ  ال
 .والسماء

 وإذا: لو صاحب إٔب رجل كتب: قاؿ عروة بن ىشاـ عن :حاًب أيب ابن وأخرج
 إال اهلل مكر يأمن ال فإنو مكر؛ اهلل من يوف يكوف أف تأمن فبل يسرؾ شيًئا اهلل من رضيت

 .(ٕ)ا٣باسروف القـو
ا٤بؤمن يعمل بالطاعات وىو مشفق وجل خائف،  :قاؿ ا٢بسن البصري و 

 .(ٖ)والفاجر يعمل با٤بعاصي وىو آمن

                                                

 (.ٖٔٛ -ٖٓٛ/ٚ( أضواء البياف )ٔ)
 (.ٙٓ٘-ٚٓ٘/ٖ(، الدر ا٤بنثور )ٜٕ٘ٔ/ ٘تفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب ) (ٕ)
 (.ٔ٘ٗ/ ٖتفسّب ابن كثّب ) (ٖ)
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ُب )باب خوؼ ا٤بؤمن من أف ٰببط عملو وىو ال   قاؿ اإلماـ البخاريو 
قوٕب على عملي إال خشيت أف أكوف  ما عرضت : يشعر(: قاؿ إبراىيم التيمي

  ،أدركت ثبلثْب من أصهاب النيب  : مكذبًا. وقاؿ ابن أيب مليكة
كلهم ٱباؼ النفاؽ على نفسو، ما منهم أحد يقوؿ: إنو على إٲباف جربيل وميكائيل. 

ما خافو إال مؤمن وال أمنو إال منافق. وما ٰبذر من اإلصرار  : ويذكر عن ا٢بسن
٤َُٕٮا و٥ْ٬َُ حمس: لعصياف من غّب توبة؛ لقوؿ اهلل على النفاؽ وا وا لََعَ ٦َة َذ َول٥َْ يَُِصَّ

٧َُ٤ْٕٮنَ   .(ٔ)[ٖ٘ٔ]آؿ عمراف: ىجسَح
؛ ألهنم طالت أعمارىم حٌب رأوا من -واهلل أعلم- "وإ٭با ىذا:  قاؿ ابن بطاؿ

حيز من  التغيّب ما ٓب يعهدوه، وٓب يقدروا على إنكاره، فخشوا على أنفسهم أف يكونوا ُب
 .(ٕ)داىن ونافق"

  "والتشديدات الواردة ُب األمن من مكر اهلل : قاؿ اإلماـ الغزإب
ألف مذمة الشيء ثناء على ضده الذي  ؛وكل ذلك ثناء على ا٣بوؼ ،وعذابو ال تنهصر

وكما دلت مذمة القنوط على  .اليأس :كما أف ضد الرجاء  ،األمن :وضد ا٣بوؼ ،ينفيو
 .(ٖ)تدؿ مذمة األمن على فضيلة ا٣بوؼ ا٤بضاد لو" فكذلك ،فضيلة الرجاء

مع ما فاض عليهم من النعم؛ ألهنم ٓب يأمنوا  وإ٭با كاف خوؼ األنبياء "
 .(ٗ)" مكر اهلل

                                                

 (.ٛٔ/ ٔ( صهيح البخاري )ٔ)
 (.ٜٓٔ/ٔ( شرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )ٕ)
 (.ٕٙٔ/ ٗإحياء علـو الدين ) (ٖ)
 (.ٕٜٕ(، وانظر: موعظة ا٤بؤمنْب  )ص:ٓٚٔ/ٗا٤بصدر السابق ) (ٗ)
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ويتبْب ٩با تقدـ أف من مضار األمن من ا٤بكر: االغَبار باألعماؿ، واالتكاء عليها، 
ومن غّب تأنيب  ،من اهلل واالسَبساؿ ُب ا٤بعاصي والتعود عليها من غّب خوؼ 

  .للنفس وهتذيب ٥با
 ومزيد من اإلعراض. ،مقابلة ترادؼ النػَّْعم بالكفراف :ومن مضار األمن من ا٤بكر
 أف العبد ال يأمن سوء ا٣باٛبة. :ومن مضار األمن من ا٤بكر
 أنو طريق إٔب العذاب ُب نار جهنم.  :ومن مضار األمن من ا٤بكر

 ؛وقاؿ ا٢بنفية: إنو كفر كاليأس. بّبة عند الشافعيةك  األمن من مكر اهلل"و 
ُس  َْ  إ٫ٍّ٩ُِ حمس :لقولو 

َ
ِ  َرْوحِ  ٨ِ٦ْ  َحًْأ ٍّْ  اَّللٍّ

ِ ٮْمُ  إ َٞ ٨ُ٦َ حمس [،ٚٛ]يوسف: ىجسا٣ََْكُِٚؿونَ  ا٣ْ
ْ
َٓ يَأ َٚ

ونَ  ٮُْم اْْلَةِِسُ َٞ ٍّْ ا٣ْ
ِ ِ إ   .[ٜٜ]األعراؼ: ىجس١ْ٦ََؿ اَّللٍّ

وب ا٤بتوعد عليها بالعذاب فإف اليأس من الذن وكما أف األمن من مكر اهلل 
 كذلك من الضبلؿ ا٤ببْب.  والقنوط من رٞبتو 

(  )واليأس من رٞبة اهلل ": ٧بمودية( )بريقة ُب ا٣بادمي ا٢بنفي  قاؿ
 :)واألمن من عذابو وسخطو( أي ،كفر؛ ألنو ال ييأس من روح اهلل إال القـو الكافروف

 .(ٔ)" القـو ا٣باسروفإال غضبو؛ ألنو ال يأمن من مكر اهلل 
(: "استدؿ على أف يأس الرٞبة من الكبائر ٗبا ظاىره أنو   وُب )حاشية العطار

كفر، وأف األمن من مكر اهلل  وُب )عقائد ا٢بنفية( أف اإلياس من روح اهلل  .كفر
تعأب كفر. فإف أرادوا اإلياس إلنكار سعة الرٞبة الذنوب، وباألمن اعتقاد أف ال مكر فكل 

هما كفر وفاقًا؛ ألنو ردَّ القرآف، وإف أرادوا أف من استعظم ذنوبو فاستبعد العفو عنها من

                                                

 (.ٕٕٗ/ٔ( بريقة ٧بمودية )ٔ)
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استبعاًدا يدخل ُب حدّْ اليأس أو غلب عليو من الرجاء ما دخل بو ُب حدّْ األمن فاألقرب 
 . (ٔ)أف كبل منهما كبّبة ال كفر"

ٯبب ا٣بروج  ،وأمن ا٤بكر كبّبة ،وُب )حاشية الغرر البهية(: "كل من القنوط
 .(ٕ)منو.."

 باهلل، اإلشراؾ: الكبائر: أنو قاؿ مسعود  ابن وقد جاء ُب ا٢بديث: عن
 .(ٖ)اهلل روح من واليأس اهلل، رٞبة من والقنوط اهلل، مكر من واألمن

َٮاِظَل حمس :ُب قولو  وعن ابن عباس َٛ ز٥ِْ َوا٣ْ ِ
ِْ ِي٨َ َُيَْذجُِجٮَن ٠َجَةنَِؿ ا  ىجساَّلٍّ

ْؽ حمس :قاؿ اهلل  ،اإلشراؾ باهلل  :أكرب الكبائر قاؿ: ،[ٕٖ]النجم: َٞ ِ َذ ٨ْ٦َ شَُْرِْك ثِةَّللٍّ
٫ًَْ٤ِ اْْلَ٪ٍّحَ  َٔ  ُ ُس حمس :قاؿ اهلل  .واليأس من روح اهلل  [،ٕٚ]ا٤بائدة: ىجسَظؿٍَّم اَّللٍّ

َ
َْ َحًْأ

ٮُْم ا٣ََْكُِٚؿونَ  َٞ ٍّْ ا٣ْ
ِ ِ إ ألف اهلل تعأب  ؛ واألمن من مكر اهلل [،ٚٛ]يوسف: ىجس٨ْ٦ِ َرْوِح اَّللٍّ

ونَ حمس قاؿ: ٮُْم اْْلَةِِسُ َٞ ٍّْ ا٣ْ
ِ ِ إ ٨ُ٦َ ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ

ْ
َٓ يَأ  .(ٗ)ا٢بديث..[ٜٜ]األعراؼ: ىجسَٚ

وقد قَػَنط . "(٘)"الشَّيء ييأس منالُقُنوط وقد يَِئَس " :اليأس :ي قاؿ ا١بوىر 
قعد، فهو قعد ي :مثل وكذلك قنط يَػْقُنطُ ، اجلس ٯبلس جلوسً  :مثل ايَػْقِنُط قُػُنوطً 

 . (ٙ)"قاِنط
 

                                                

(، وانظر: ٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج، مع ٛٛٔ/ٕحاشية العطار على شرح ا١ببلؿ احمللي على ٝبع ا١بوامع ) (ٔ)
 (.ٜ٘/ٖحاشية اإلماـ عبد ا٢بميد الشروا٘ب، وحاشية اإلماـ أٞبد بن قاسم العبادي )

 (.ٓٛ/ٕ( الغرر البهية ُب شرح البهجة الوردية )ٕ)
[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ٖٛٚٛ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٜٔٓٚٔ( أخرجو معمر بن راشد ُب )جامعو( ]ٖ)

  (:  "وُب رواية: أكرب الكبائر، وإسناده صهيح".ٗٓٔ/ٔ)  [، قاؿ ا٥بيثمئٜٓٔ]
 (: "رواه الطربا٘ب، وإسناده حسن".ٙٔٔ -٘ٔٔ/ٚ)  اؿ ا٥بيثمي[. قٖٕٖٓٔ( أخرجو الطربا٘ب ]ٗ)
 (.ٕٜٜ/ٖ( الصهاح، مادة: )يئس( )٘)
 (.ٖٜ(،  وانظر: ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص: ٘٘ٔٔ/ٖ( الصهاح، مادة: )قنط( )ٙ)
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  .وقيل: اليأس نقيض الرََّجاء
 .(ٔ)قطع األمل :اليأس : سوقاؿ ابن فار 

، فكل أخو من مطلق اليأسومنهم من فرَّؽ بْب اليأس والقنوط، فقاؿ: القنوط 
. (ٕ)"ىو أشد اليأس القنوط":  ّبابن األثقنوط يأس، وليس كل يأس قنوطًا. قاؿ 

 .(ٖ)"نوط: أًب اليأسالق" : عطيةبن وقاؿ: ا
أف القنوط أشد مبالغة من : الفرؽ بْب اليأس والقنوط وا٣بيبةوقاؿ العسكري: "

مل، فأما اليأس فقد أمتناع نيل ما اهنا أل ؛وأما ا٣بيبة فبل تكوف إال بعد االمل ،اليأس
 .مل وقد يكوف بعده، والرجاء واليأس نقيضاف يتعاقباف كتعاقب ا٣بيبة والظفرأليكوف قبل ا

 . (٘). وقد اْصطُِلَح على أفَّ القنوَط يأٌس من الرٞبة(ٗ)"ا٤بنقطع عما أمل :وا٣بائب
 ناإلياس من الرٞبة، كذا قاؿ ا١بمهور. وقاؿ ا٢بس القنوط:" : ا٘بالشوكقاؿ 
:  القنوط: ترؾ فرائض اهلل"(ٙ). 

 .(ٚ)"ُة اليأس من ا٣بّبالُقُنوط: شدَّ " : يبالسمْب ا٢بلوقاؿ 
لتهقيق  ؛اليأس: القطع على أف ا٤بطلوب ال يتهصل" :ا١بوزي وقاؿ ابن 

 .(ٛ)"فواتو

                                                

 (. ٕٛ٘(، القاموس احمليط )ص:ٜٔٗ/ٔ( ٦بمل اللغة، البن فارس، مادة: )يئس( )ٔ)
 (.ٖٔٔ/ ٗديث واألثر، مادة: )قنط( )( النهاية ُب غريب ا٢بٕ)
 (.ٖٓٗ/ٖ(، ا١بواىر ا٢بساف )ٔٛٗ/ٙ(، وانظر: البهر احمليط ُب التفسّب )ٖٙٙ/ٖاحملرر الوجيز ) (ٖ)
 (.ٕ٘ٗ( الفروؽ اللغوية )ص: ٗ)
 (.ٕ٘ٚ( التوقيف على مهمات التعاريف )ص:٘)
 (.ٕٓٙ/ٗ( فتح القدير )ٙ)
 (.ٔٚٗ/ٔٔ(، وانظر: تفسّب ابن عادؿ ا٢بنبلي )ٚٙٔ/ ٚف )( الدر ا٤بصوف ُب علـو الكتاب ا٤بكنو ٚ)
  (.ٖٖٙنزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه والنظائر )ص: (ٛ)
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ٍُ حمس :واليأَس والقنوط من أسباب الضَّبلؿ والكفر، كما قاؿ اهلل  ٪َ ْٞ َٝةَل َو٨ْ٦َ َح
ة٣َّٮنَ  ٌٍّ ٍّْ ال

ِ ٍّْ حمس :وقاؿ  [،ٙ٘]ا٢بجر: ىجس٨ْ٦ِ رَْْحَحِ َرب٫ِِّ إ
ِ ِ إ ُس ٨ْ٦ِ َرْوِح اَّللٍّ

َ
َْ َحًْأ ٮُْم إ٫ٍُّ٩ِ  َٞ  ا٣ْ

 [.ٚٛ]يوسف: ىجسا٣ََْكُِٚؿونَ 
،  كافرٌ إالَّ  اهلل  حِ وْ من رَ  وال ييأسُ  ،إالَّ ضَّاؿٌ  اهلل بل يقنط من رٞبة ف
. أما ه وكرموعن واسع جود غافلٌ و ذاىٌل عن كماؿ قدرتو، و تعأب،  ة اهللرٞب بسعةِ  جاىلٌ 

وإحسانو،   يِّا لفضل اهللعليو با٥بداية والعلم فبليزاؿ راج  ا٤بؤمن الذي أنعم اهلل
 ُب تقدير األمور، وتوقيت األحداث. من حكمةٍ  ه وامتنانو، عا٤با ٗبا هلل وبرّْ 

، والذين ال يسَبوحوف َرْوحَ  ، الوف عن طريق اهلل الضَّ ال يقنط من رٞبة ربو إالَّ "
، ا٤بتصل وال ٰبسوف رٞبتو، وال يستشعروف رأفتو وبره ورعايتو. فأما القلب الندي باإلٲباف

بالرٞبن، فبل ييأس وال يقنط مهما أحاطت بو الشدائد، ومهما اد٥بمت حولو ا٣بطوب، 
فإف ؛ وثقل ىذا الواقع الظاىر ،ومهما غاـ ا١بو وتلبد، وغاب وجو األمل ُب ظبلـ ا٢باضر

تنشئ األسباب كما   وقدرة اهلل ،قريب من قلوب ا٤بؤمنْب ا٤بهتدين  رٞبة اهلل
 .(ٔ)"غّب الواقع كما تغّب ا٤بوعودتنشئ النتائج، وت

ومن يتأمَُّل واقَع ا٤بسلمْب وما أصاب الكثّبين منهم من الفقر والتخلف بسبب كثرة 
ٕباجٍة إٔب العافيِة من كثّب من األمراض  الصراعات والظلم واالستبداد يعلم أف ٦بتمعاتنا

راض: اليأس الٍب تصرؼ عن ا٥بداية، وتعيق الفكر عن سديد النظر، ومن ىذه األم
والقلق وا٣بوؼ، وكلها من األمراض الٍب تصيب النفس، فتجد الكثّبين  واإلحباطوالقنوط 

٩بن أصأّم اليأس والقنوط ُب ىمٍّ وغمٍّ، فبل يرتقي إٔب ا٤بعإب، وال يطلب ا٥بداية، بل يركن 
 .باب التنافس ُب ا٣بّبإٔب البطالة والكسل، ويغلق على نفسو 

  

                                                

 (.ٕٛٗٔ/ ُٗب ظبلؿ القرآف ) (ٔ)
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 بليا األخبلقية، واآلفات النفسية. وإف اليأس رأس الب
األرض إ٭با  ُب يقع ما بأف يوقن فهو ، اهلل رٞبة من يقنط وال ييأس ال وا٤بسلم

فيو   وهلل  جوانبو، من جانب ُب خّب وىو إرادتو، ووفق ،يقع بقدرة اهلل 
ب. ِحَكٌم. ويعلُم كذلك أف الفتنة واالبتبلء ٮبا ا٤بيزاف الذي ٲبيز الصادؽ عن الكاذ

وا٤بؤمن مكلَّف بتهقيق شرعة اإلسبلـ ُب نفسو، والنظاـ اإلسبلمي ُب ٦بتمعو على أف 
يتهمَّل ُب سبيل ذلك الكثّب من الشدائد؛ حٌب يتهقق فيو معُب التكليف ا٤بتفرع عن 

 الظلم، ودفع النصر، لتهقيق ويسعى ،اهلل  بوعد وا٤بسلم يتفاءؿ .عبوديتو هلل 
  .الباطل وإزالة

اليأس من ٙبقيق النجاح  ُب شٌب آّاالت على الصعيد  :اليأس ا٤بؤ٤بة ومن صور
الزواج  علىقدـ ال يُ  فَبى من الناس من ،والوظيفي ،واالجتماعي ،واألسري ،التعليمي

 .ا من الرسوبخوفً  ؛ال يكمل الدراسةمن و  ،ا من الفشلخوفً  ؛وبناء البيت ا٤بسلم
على  نفسو  من يسرؼفَبى  ،اهلل ورٞبتواليأس من مغفرة  :ومن صور اليأس ا٣بطّبة

 ؛ضيع عمره بالغفلة واإلعراض والتسويفيو  ،ٔب التوبة والعمل الصاّبإال يبادر و  ،بالعصياف
 .قد فات األواف أنو ألنو يظن

اتفاَؽ العلماء على أفَّ   حجر ا٥بيتمي ابنُ  (: فقد نَػَقلَ حكم اليأسأما )
ٍّْ حمس :بقولو  مستدالِّ  ،من الكبائر اليأس من رٞبتو 

ِ ِ إ ُس ٨ْ٦ِ َرْوِح اَّللٍّ
َ
َْ َحًْأ إ٫ٍُّ٩ِ 

ٮُْم ا٣ََْكُِٚؿونَ  َٞ    رة بسعة رٞبتوا من األحاديث ا٤ببشّْ وبعد أف ذكر عددً . [ٚٛ]يوسف: ىجسا٣ْ
 .(ٔ)ديد٤با فيو من الوعيد الشَّ  ؛ىذا كبّبة ىو ما أطبقوا عليو، وىو ظاىر قاؿ: عدَّ 

من  على أف اليأس والقنوط من رٞبة اهلل قة السابدلت اآلية الكرٲبة وقد 
صفات القـو الكافرين، وال يلـز ِمن ىذا أف من اتصف بصفة من صفاهتم أف يكوف كافرًا 

قد يكوف كفرًا ٱبرج من ملَّة اإلسبلـ، وقد  مثلهم. واليأس والقنوط من رٞبة اهلل 
                                                

 (.ٜٗٔ -ٛٗٔ( الزواجر عن اقَباؼ الكبائر، البن حجر ا٥بيتمي )ص: ٔ)
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معو الرجاء ُب رٞبة اهلل  يكوف كبّبة من الكبائر. والضابط ُب ذلك: أف اليأس إذا انعدـ
ومغفرتو  ، وكاف إنكارًا واستبعاًدا لسعة رٞبتو -لو أو للنَّاس-تعأب وفرجو وعفوه 

وعفوه فهو كفر؛ ألنو يتضمن تكذيب القرآف والنصوص القطعية، وإساءة الظن بربو 
 إذ يقوؿ ؛: ءٍ حمس َْٕخ ُُكٍّ ََشْ يغفر وىو يقوؿ: ال  ،[ٙ٘ٔ]األعراؼ: ىجسَورَْْحَِِت وَِق

لو! فقد حجَّر واسًعا. ىذا إذا كاف معتقًدا لذلك، أما إف كاف الستعظاـ الذَّنوب، 
كاليأس ُب الرّْزؽ -واستبعاد مغفرهتا والعفو عنها، أو بالنَّظر إٔب قضاء اهلل وأموره ُب الكوف 

وقد ، مع عدـ انعداـ الرجاء؛ فهذا كبّبٌة ِمن أكرب الكبائر وال يكوف كفرًا. -والولد و٫بوه
ُس ٨ِْ٦ حمس :ُعدَّ من الكبائر باإلٝباع؛ ٤با ورد فيو ِمن الوعيد الشديد؛ كقولو 

َ
َْ َحًْأ إ٫ٍُّ٩ِ 

ٮُْم ا٣ََْكُِٚؿونَ  َٞ ٍّْ ا٣ْ
ِ ِ إ ة٣َّٮنَ حمس :، وقولو ىجسَرْوِح اَّللٍّ ٌٍّ ٍّْ ال

ِ ٍُ ٨ْ٦ِ رَْْحَحِ َرب٫ِِّ إ ٪َ ْٞ  ىجسَو٨ْ٦َ َح
 .(ٔ)[ٙ٘]ا٢بجر:

 
واليأس من رحمتو ، من من مكر اهلل ثانًيا: الوقاية في خطر األ

 والعالج:
 :الوقاية في خطر األمن من مكر اهلل  - ٔ
 :احملبةاعتداؿ الرجاء وا٣بوؼ، وغلبة أف ٯبمع السَّالك بْب ا٣بوؼ والرَّجاء مع  أ.

واليأس من رٞبتو: بالرجاء إذا  ،وتكوف الوقاية من خطر األمن من مكر اهلل 
ا٣بوؼ، ويدفع اليأس، ويعزز ُب النفس الصرب  ميزاف صاحبو العمل؛ فإنو يعدؿ

 واالحتساب. 
النجاة، وال ُسدَّة إف ا٣بوؼ والرجاء ٮبا ا١بناحاف اللذاف يرتقي ّٔما السالك إٔب 

 ينفُع واحٌد منهما دوف اآلخر، بل ٮبا ِصنواف، وٗبثابِة كفٍب ا٤بيزاف. 

                                                

 .[ٜٔٙٗٚٔ(، اإلسبلـ سؤاؿ وجواب ]ٓٙٔ/٘( تفسّب القرطيب )ٔ)
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  اهلل من القرب وقُّعوت العفو، رجاءِ  الذنوب مع ُب التمادي: االغَبار فمن
على عبدي  وِعزَِّتي ال أجمعُ )) :يقوؿ اهلل  النار. بَِبْذر ا١بنة زرع وانتظارُ  طاعة، بغّب

خوفين، وال أجمع لو أمنين، إذا َأِمَنِني في الدنيا َأَخْفُتُو يـو القيامة، وإذا خافني في 
 .(ٔ)((الدنيا َأمَّْنُتُو يـو القيامة

كافؤ والتَّوازف بْب ا٣بوؼ والرَّجاء؛ حٌب تستقيم حياة ا٤بؤمن ُب وال بدَّ من ٙبقيق التَّ 
نيا، ويفوز بالنَّعيم ُب اآلخرة.   الدُّ

فبل يغلُّْب العبُد جانَب الرجاء؛ لئبل يفضي بو ذلك إٔب األمِن من مكِر اهلل؛ فيكوَف 
٨ُ٦َ ٦َ حمس فيهم:  من الذين قاؿ اهلل

ْ
َٓ يَأ َٚ ِ ٦ُِ٪ٮا ١ْ٦ََؿ اَّللٍّ

َ
َٚأ

َ
ٮُْم أ َٞ ٍّْ ا٣ْ

ِ ِ إ ١َْؿ اَّللٍّ
ونَ  وال يغلُّْب جانَب ا٣بوؼ؛ لئبل يفضي بو إٔب اليأِس من رٞبة  [.ٜٜ]األعراؼ: ىجساْْلَةِِسُ

ة٣َّٮنَ حمس اهلل؛ فيكوَف من الذين قاؿ اهلل فيهم: ٌٍّ ٍّْ ال
ِ ِ إ ٍُ ٨ْ٦ِ رَْْحَحِ َرب٫ِّ ٪َ ْٞ  [.ٙ٘]ا٢بجر: ىجسَو٨ْ٦َ َح

ٮُْم ا٣ََْكُِٚؿونَ إ٩ٍِّ حمسومن الذين قاؿ اهلل فيهم:  َٞ ٍّْ ا٣ْ
ِ ِ إ ُس ٨ْ٦ِ َرْوِح اَّللٍّ

َ
َْ َحًْأ  [.ٚٛ]يوسف: ىجس٫ُ 

قوًما أ٥بتُهُم األما٘بُّ حٌب خرجوا من الدنيا بغِّب توبة، يقوؿ  إفَّ  :قاؿ ا٢بسن 
 .     (ٕ)أحدىم: إ٘ب ألحسُن الظنَّ بريب، وَكَذَب لو أحسَن الظنَّ ألحسن العمل

                                                

أخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد(   ا٢بسن :ا٢بديث مروي عن ا٢بسن مرسبل، وعن أيب ىريرة. حديث (ٔ)
أخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد(  : أىب ىريرة :[، عن ا٢بسن مرسبل. حديثٕٛٓٛ[، والبزار ]ٚ٘ٔ]
عساكر ُب  [، وابنٜ٘ٚ[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٓٗٙ[، وابن حباف ]ٜٕٓٛ[، والبزار ]ٛ٘ٔ]

(: "رواٮبا البزار، عن شيخو: ٧بمد بن ٰبٓب بن ٖٛٓ/ٓٔ)   [. قاؿ ا٥بيثميٕٛٗٔ)معجمو( ]
ميموف، وٓب أعرفو، وبقية رجاؿ ا٤برسل رجاؿ الصهيح، وكذلك رجاؿ ا٤بسند غّب ٧بمد بن عمرو بن علقمة، 

لبيهقي ُب (: "أخرجو ابن حباف ُب صهيهو، وآٔ٘ٔ)ص:  وىو حسن ا٢بديث". وقاؿ العراقي
الشعب من حديث أيب ىريرة، ورواه ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد(، وابن أيب الدنيا ُب كتاب: )ا٣بائفْب( من رواية 

 ا٢بسن مرسبل".
(، ٕٛٔ(، التذكرة بأحواؿ ا٤بوتى وأمور اآلخرة، للقرطيب )ص:ٖٕٖ/ ٖ( انظر: كشف ا٤بشكل، البن ا١بوزي )ٕ)

 (.ٕٛاُب )ص:ا١بواب الكاُب ٤بن سأؿ عن الدواء الش
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ٗبنزلة الطائر، فاحملبة رأسو،  قلب ُب سّبه إٔب اهلل "ال :قاؿ ابن القيم 
وا٣بوؼ والرجاء جناحاه، فمٌب سلم الرأس وا١بناحاف فالطائر جيد الطّباف، ومٌب قطع 
الرأس مات الطائر، ومٌب فقد ا١بناحاف فهو عرضة لكل صائد وكاسر، ولكن السلف 

عند ا٣بروج من الدنيا استهبوا أف يقوى ُب الصهة جناح ا٣بوؼ على جناح الرجاء، و 
يقوى جناح الرجاء على جناح ا٣بوؼ، ىذه طريقة أيب سليماف وغّبه، قاؿ: ينبغي للقلب 

 أف يكوف الغالب عليو ا٣بوؼ، فإف غلب عليو الرجاء فسد.
وقاؿ غّبه: أكمل األحواؿ: اعتداؿ الرجاء وا٣بوؼ، وغلبة ا٢بب، فاحملبة ىي 

 .(ٔ)اهلل ا٤بوصل ٗبنو وكرمو"ا٤بركب، والرجاء حاد، وا٣بوؼ سائق، و 
دخل على َشابٍّ وىو  أف النيب   عن أنس :وجاء ُب ا٢بديث

، قاؿ: واهلل يا رسوؿ اهلل، إ٘ب أرجو اهلل، وإ٘ب أخاؼ ((؟كيف َتِجُدؾَ ))ُب ا٤بوت، فقاؿ: 
ال يجتمعاف في قلب عبد في مثل ىذا الموطن )) :ذنويب، فقاؿ رسوؿ اهلل 

 .(ٕ)((و وآَمَنُو مما يخاؼإال أعطاه اهلل ما يرج

                                                

(، وانظر: تنوير ا٤بستبصر الفائز ببياف أحكاـ ا١بنائز، مطلب ُب معُب احملتضر، ٖٔ٘/ٔ( مدارج السالكْب )ٔ)
إبراىيم بن يوسف البولوي، ٙبقيق ودراسة وشرح: د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، مصطفى ٧بمود 

 (.ٕٚ-٧ٕٙبمد ا٤بعتصم دٮباف )ص: (، احملبة صورىا وأحكامها، للدكتور عبد القادرٖ٘سليخ )ص:
[، ٖٓٚٔأخرجو عبد بن ٞبيد ] : (  ا٢بديث مروي عن أنس وعن عبيد بن عمّب مرسبل. حديث أنسٕ)

[، وأبو ٖٗٛٓٔ[، والنسائي ُب )الكربى( ]ٗٚٛٙ[، والبزار ]ٖٜٛ[، والَبمذي ]ٕٔٙٗوابن ماجو ]
[، والضياء ٜٓٚ )شعب اإلٲباف( ](، والبيهقي ُبٕٜٕ/ٙ[، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٖٖٖٓيعلى ]

  [. قاؿ ا٤بنذرئٜٚ[. حديث عبيد بن عمّب: أخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٚٛ٘ٔ]
حديث غريب، وابن ماجو، وابن أيب الدنيا، كلهم من رواية جعفر بن  (: "رواه الَبمذي، وقاؿ:ٖ٘ٔ/ٗ)

فإف جعفرا صدوؽ صاّب احتج  إسناده حسن؛:  سليماف الضبعي عن ثابت عن أنس. قاؿ ا٢بافظ
بو مسلم، ووثقو النسائي، وتكلم فيو الدارقطِب وغّبه". وُب )ٙبفة احملتاج إٔب أدلة ا٤بنهاج(، البن ا٤بلقن 

 (: "رواه الَبمذي بإسناد جيد، وقاؿ: غريب، وأف بعضهم رواه مرسبل".ٖٛ٘/ٔ)
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والنَّظر والتأمل ُب خلق اهلل  ،على نعمو هشكر و  ،على طاعة اهلل  ا٤بواظبةب. 
  :وآياتو ُب ا٣بلق، واالعتبار ٕباؿ السابقْب 

على نعمو، والنظر إٔب كل   شكر اهللإفَّ من أسباب العافية ُب الدنيا واآلخرة: 
٢ِ َرّّبِ حمس :قاؿ سليماف كما   ،عطاء على أنو اختبار من اهلل  ٌْ ٬ََؾا ٨ْ٦ِ َٚ

ِِنٌّ ٠َؿِ  َٗ َؿ َٚإِنٍّ َرّّبِ  َٛ ِْٛك٫ِ َو٨ْ٦َ َز ُؿ َو٨ْ٦َ َم١ََؿ َٚإِج٧ٍَّة شَْن١ُُؿ نِلَ ُٛ ْز
َ
ْم أ

َ
ْم١ُُؿ أ

َ
أ
َ
 ىجسي٥ٌ ِِلَج٤َُْٮِِن أ

 [.ٓٗ]النمل:
أف ٰبذر ا٤بؤمن دواـ السبلمة؛ خشية ومن أسباب العافية ُب الدنيا واآلخرة: 

وطاعتو على الدَّواـ. فيجازى ُب اآلخرة  كر، وذكر اهلل ستدراج، فيشتغل بالشُّ اال
ُذ٥ْ حمس :با٢بسُب جزاء ٤با عمل ُب أيامو ا٣بالية. قاؿ اهلل  ْٛ ْق٤َ

َ
بُٮا ٬َ٪ِحبًة ث٧َِة أ َُكُٮا َواْْشَ

يٍّةِم اْْلَةِِلَحِ 
َ َْ ٢َ٧ِ حمس :وٰبيا ُب الدنيا حياة طيبة كما قاؿ اهلل  [.ٕٗ]ا٢باقة: ىجسِِف ا َٔ  ٨ْ٦َ

ْظكَ 
َ
ْصؿ٥ْ٬َُ ثِأ

َ
ًِّجًَح َونَلَْضـِيَ٪ٍُّ٭٥ْ أ ََ ًَةةً  جََْث و٬ََُٮ ُمْؤ٨ٌ٦ِ ٤ََٚ٪ُْعًِحَ٪٫ٍُّ َظ

ُ
ْو خ

َ
٨ِ ٦َة ََك٩ُٮا َوةِْلًة ٨ْ٦ِ َذ٠ٍَؿ أ

٤٧َُْٕٮنَ    [.ٜٚ]النهل: ىجسَح
عن ىبلؾ بعض األمم بسبب ا٤بعاصي، وكفراف النعم فقاؿ  وقد أخربنا ا٢بق 
: رِْض َو٣َِس٨ْ وَ حمس

َ َْ ٧َةءِ َوا ٤ًَْ٭٥ِْ ثََؿََكٍت ٨َ٦ِ الكٍّ َٔ ذَْعَ٪ة  َٛ ْٮا ٣َ َٞ َؿى آ٦َُ٪ٮا َواتٍّ ُٞ ٢َ٬ْ ا٣ْ
َ
نٍّ أ

َ
لَْٮ أ

َػْؾ٩َة٥ْ٬ُ ث٧َِة ََك٩ُٮا يَْسِكجُٮنَ 
َ
ثُٮا َٚأ  [. ٜٙ]األعراؼ: ىجس٠َؾٍّ

ْٮاحمس فقولو: َٞ َؿى آ٦َُ٪ٮا َواتٍّ ُٞ ٢َ٬ْ ا٣ْ
َ
نٍّ أ

َ
 .وأطاعوه  هللوحدوا ا :يعِب ىجسَولَْٮ أ

٧َةءِ حمس ٤ًَِْ٭٥ْ ثََؿََكٍت ٨َ٦ِ الكٍّ َٔ َذْعَ٪ة  َٛ ْرِض حمس .ا٤بطر :يعِب ىجس٣َ
َ َْ النبات، وأصل  :يعِب ىجسَوا

تابعنا عليهم  :أي ،(ٔ)، مأخوذ من بروؾ البعّب يوالثبات علو  ،ا٤بواظبة على الشيء :الربكة
ورفعنا عنهم ، من والسبلمةواأل ،الثمار واألرزاؽ ادةوزي، وكثرة ا٤بواشي واألنعاـ، با٤بطر

 .القهط وا١بدب

                                                

(،  ا٣بازف ٕٖ٘ٗ/ٚاية إٔب بلوغ النهاية )(، ا٥بدٕٙٔ/ٕ(، تفسّب البغوي )ٕ٘ٙ/ٗانظر: الكشف والبياف )( ٔ)
(ٕ/ٕٖٓ-ٕٖٔ.) 
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  .لوسعنا عليهم ا٣بّب ويسرناه ٥بم من كل جانب : وقاؿ البيضاوي
 .(ٔ)ا٤بطر والنبات :ا٤براد :وقيل

َػْؾ٩َة٥٬ُْ حمس
َ
ثُٮا َٚأ من  ىجس ث٧َِة ََك٩ُٮا يَْسِكُجٮنَ حمس .فجعلنا ٥بم العقوبات ىجسَو٣َِس٨ْ ٠َؾٍّ

 الكفر وا٤بعصية واألعماؿ ا٣ببيثة.
ِ حمس :وقاؿ 

ًؽا ٨ْ٦ِ ُُكّ َٗ تًَِ٭ة رِزُْرَ٭ة َر
ْ
ًح يَأ ٧َهِ٪ٍّ ُْ ًٓ َْٝؿيًَح ََك٩َْخ آ٦َِ٪ًح ٦ُ ُ ٦ََس َوََضََب اَّللٍّ

ُٕٮنَ  ُ ِْلَةَس اْْلُٮِع َواْْلَٮِْف ث٧َِة ََك٩ُٮا يَْىَ٪ َذاَرَ٭ة اَّللٍّ
َ
ِ َٚأ ٥ِ اَّللٍّ ُٕ جْ

َ
ؿَْت ثِد َٛ  ىجس٦َََكٍن ََٚس

 [.ٕٔٔ]النهل:
الرزؽ با٤بعصية يرتكبها، أو قد ٰبـر الربكة ُب الرزؽ فيكوف لديو ا٤باؿ فقد ٰبـر ا٤برء 

الوفّب وال ٰبسن االنتفاع بو، فيضيع ا٤باؿ ُب غّب مصلهة، ويذىب من غّب فائدة. قاؿ اهلل 
: ةًرا حمس ٍّٛ ُِْ٘ٛؿوا َربٍُّس٥ْ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن َد ٤ُْخ اْقَذ ُٞ ٤ًَُْس٥ْ ٦ِْؽَرارً  :َذ َٔ ٧َةَء   ;ا يُؿِْق٢ِ الكٍّ

جَْ٭ةًرا 
َ
٢ْ ٣َُس٥ْ خ َٕ ٢ْ ٣َُس٥ْ َص٪ٍّةٍت َويَْض َٕ ْمَٮاٍل َوبَجَِْي َويَْض

َ
  [.ٕٔ-ٓٔ]نوح:  ىجس>َوي٧ُِْؽْدُز٥ْ ثِأ

وكم  ؟!ا٢بذر ا٢بذر من ا٤بعاصي فكم سلبت من نعم" :قاؿ ابن رجب 
 .(ٕ)؟!"خربت من ديار وكم ؟!جلبت من نقم

ومن عقوباهتا أهنا تُزِيُل النػَّْعَم  ،َعما٤بعاصي تُزِيُل النػّْ " : وقاؿ ابن القيم 
ا٢باضرة، وتَػْقَطُع النػَّْعَم الواِصَلة، فَػُتزِيُل ا٢باِصل، وَٛبَْنُع الواِصل فَِإفَّ نَِعَم اهلِل َما ُحِفَظ 

ال فإف ما عنده ال يناؿ إ ؛َمْوُجوُدَىا ٗبِْثِل طَاَعِتِو، َواَل اْسُتْجِلَب َمْفُقوُدَىا ٗبِْثِل طَاَعِتوِ 
ا وآفة، َسَبًبا ٯَبِْلُبُو، َوآَفًة تُػْبِطُلُو، فجعل لكل شيء سببً  بطاعتو، وقد َجَعَل اهلل 

ا١بالبة ٥با طاعتو، وآفاهتا ا٤بانعة منها معصيتو، فإذا أراد حفظ نعمتو على  أسباب نعمو
 .(ٖ)"عبده أ٥بمو رعايتها بطاعتو فيها، وإذا أراد زوا٥با عنو خذلو حٌب عصاه ّٔا

                                                

 (.ٜٖٛ/ ٕ(، وانظر: الوسيط ُب تفسّب القرآف آّيد )ٕ٘/ٖتفسّب البيضاوي )( ٔ)
 (.ٚٗٔ -ٙٗٔلطائف ا٤بعارؼ )ص:( ٕ)
 (.ٙٓٔا١بواب الكاُب )ص: (ٖ)
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ُب كثٍّب من اآلياِت عن حاؿ الذين أعرضوا عن النَّظر ُب آيات  أخرب اهلل  وقد
حٌب أتاىم العذاب من حيث ال يشعروف فلم  السَّيّْئاتفلم ينتفعوا، ومكروا  ،اهلل 

َٮأِؽِ حمس: ٲبهلوا: يقوؿ اهلل  َٞ ًَةَجُ٭٥ْ ٨َ٦ِ ا٣ْ ُ ثُجْ َِت اَّللٍّ
َ
ِي٨َ ٨ْ٦ِ َرج٤ِْ٭٥ِْ َٚد ََٚؼؿٍّ  َْٝؽ ١َ٦ََؿ اَّلٍّ

ُُٕؿونَ  َْ شَْن َؾاُب ٨ْ٦ِ َظًُْر  َٕ دَة٥ُ٬ُ ا٣ْ
َ
ُٙ ٨ْ٦ِ َٚٮِِْٝ٭٥ْ َوخ ْٞ ٤ًَِْ٭٥ُ الكٍّ   [.ٕٙ]النهل: ىجسَٔ

ًَُ٭٥ُ حمس : ويقوؿ تِ
ْ
ْو يَأ

َ
رَْض أ

َ َْ ُ ثِِ٭٥ُ ا َٙ اَّللٍّ ْن َُيِْك
َ
حِّبَةِت أ ِي٨َ ١َ٦َُؿوا الكٍّ ٨َ٦ِ اَّلٍّ

َ
َٚأ

َ
أ

 ُٕ َْ شَْن َؾاُب ٨ْ٦ِ َظًُْر  َٕ ِْٕضـِي٨َ  ?3ُؿوَن ا٣ْ ٤َّجِ٭٥ِْ َذ٧َة ٥ْ٬ُ ث٧ُِ َٞ ُػَؾ٥ْ٬ُ ِِف َت
ْ
ْو يَأ

َ
ُػَؾ٥ْ٬ُ  @3أ

ْ
ْو يَأ

َ
أ

 [.ٚٗ-٘ٗ]النهل: ىجس3Aلََعَ ََتَٮٍَّف َٚإِنٍّ َربٍُّس٥ْ لَؿَُءوٌف رَِظ٥ًٌ 
٤ًََْ٭ة و٥ْ٬َُ َخ٪ْ حمس :ويقوؿ  َٔ وَن  رِْض َح٧ُؿَّ

َ َْ ٧ََٮاِت َوا ّح٨ِْ ٨ْ٦ِ آيٍَح ِِف الكٍّ
َ
َ٭ة َوَكد

ٮَن  ًُ ؿِ ْٕ ٍّْ و٥ْ٬َُ ُمَْرُِكٮَن  ٦ُ105
ِ ِ إ ْزََث٥ْ٬ُُ ثِةَّللٍّ

َ
ًٌَح ٨ِْ٦  106َو٦َة يُْؤ٨ُ٦ِ أ تًَُِ٭٥ْ ََغِم

ْ
ْن دَأ

َ
٦ُِ٪ٮا أ

َ
َٚأ

َ
أ

ُُٕؿوَن  َْ شَْن ْ٘ذًَح و٥ْ٬َُ  ُح َب َٔ ة ًَُ٭٥ُ الكٍّ تِ
ْ
ْو دَأ

َ
ِ أ َؾاِب اَّللٍّ  [.ٚٓٔ-٘ٓٔ]يوسف: ىجس107َٔ

وَل ٦ِ٪٫ُْ َوَْٝؽ ١َ٦َُؿوحمس :ويقوؿ  ِ ١ْ٦َؿ٥ْ٬ُُ ِإَوْن ََكَن ١ْ٦َؿ٥ْ٬ُُ ٣ََِتُ ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ ا ١ْ٦َؿ٥ْ٬َُ َو
َجةُل  ةٍم  @3اْْلِ َٞ ِ ـٌ ذُو ا٩ْذ ـِي َٔ  َ ِؽهِ رُُق٫َُ٤ إِنٍّ اَّللٍّ ْٔ َٙ َو ِ َ ُُم٤ْ َٓ ََتَْكََبٍّ اَّللٍّ َٚ3Aإبراىيم: ىجس[ٗٙ-ٗٚ.]  

ْق٧ِ٤ُ حمس :ويقوؿ 
َ
٩ِحُجٮا إَِِل َربُِّس٥ْ َوأ

َ
َْ َوأ ََٕؾاُب ُث٥ٍّ  تًَُِس٥ُ ا٣ْ

ْ
ْن يَأ

َ
ٮا ََلُ ٨ِْ٦ َرج٢ِْ أ

وَن  ْ٘ذًَح  54ُت٪ََْصُ ََٕؾاُب َب تًَُِس٥ُ ا٣ْ
ْ
ْن يَأ

َ
٩ْـَِل إَِِلُْس٥ْ ٨ْ٦ِ َربُِّس٥ْ ٨ْ٦ِ َرج٢ِْ أ

ُ
ْظَك٨َ ٦َة خ

َ
ٮا أ ُٕ َوادٍّجِ

ُُٕؿوَن  َْ تَْن جُْذ٥ْ 
َ
دَة لََعَ ٦َ  55َوخ ٌْٛف يَة َظْْسَ ٮَل َج ُٞ ْن َت

َ
ِ ِإَوْن ٠ُ٪ُْخ ل٨َ٧َِ أ ُخ ِِف َص٪ِْت اَّللٍّ َْ ة َٚؿٍّ

ةِػؿِي٨َ  َ ٬ََؽاِّن ١َُ٣٪ُْخ ٨َ٦ِ ال٧ُْذٍَِّْٞي  56الكٍّ نٍّ اَّللٍّ
َ
ٮَل لَْٮ أ ُٞ ْو َت

َ
َؾاَب  57أ َٕ ٮَل ِظَْي دََؿى ا٣ْ ُٞ ْو َت

َ
أ

ُزٮَن ٨َ٦ِ ال٧ُْْعِكجَِْي 
َ
ةً َٚأ نٍّ ِِل ٠َؿٍّ

َ
 ت ُب ذلك كثّبة.واآليا ،[ٛ٘-ٗ٘]الزمر: ىجس58لَْٮ أ

إف الرجل ليعمل بعمل أىل )) :ج. أف ٰبذر سوء ا٣باٛبة. قاؿ النيب 
الجنة، حتى ما يكوف بينو وبينها إال ذراع، فيسبق عليو الكتاب، فيعمل بعمل أىل 

 السبلمة والعافية وحسن ا٣باٛبة. . نسأؿ اهلل (ٔ)((النار، فيدخل النار
 

                                                

 [.ٖٕٗٙ[، مسلم ]ٗ٘ٗٚ، ٜٗ٘ٙ، ٕٖٖٖ، ٕٖٛٓ( صهيح البخاري ]ٔ)
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 اإلخبلص ُب القوؿ والعمل. د.
من خطر االستدراج، ومن شرّْ  بواالستعاذة ، و والدعاء ،االلتجاء إٔب اهلل  ىػ.

 الشيطاف الرجيم الذي يوسوس ُب صدور الناس، ويزين ٥بم ما فيو ىبلكهم.
 الصرب على االبتبلء. و.
واهتامها و٧باسبتها والتنقيب عن عيؤّا ونقائصها، فإف ٧باسبة تزكية النفس  ز.

 ا وكما٥با وفبلحها وسعادهتا.النفس ىو طريق استقامته
 ومن  الدعاء واالستغفار: ح. اإلكثار من ذكر اهلل 

 يُذَكّْرُ  الذّْكرَ  ألف ا٤بعصية؛ من ا٢بفظ أسباب أعظم من  اهلل ذكر إف كثرة
 يعتقده ٤با ومستهضرًا اهلل تعأب، مع حاضرًا فيكوف وعظمتو، وصفاتو،  باهلل العبدَ 
 عصية.ا٤ب عن ذلك فيهجزه اهلل، عن

 اإلكثار من ذكر ا٤بوت، و٠باع ا٤بواعظ الٍب ترغب ُب اآلخرة. طػ.
الصا٢بْب الذين يذكّْروَف اإلنساَف كلما َغَفل،  اختيار األخبلء واألصدقاءي. 

 والتفقو ُب دينو، وعلى ٙبري ا٢ببلؿ، واجتناب ا٢براـ. ،ويعينونو على طاعة اهلل 
 درسة وا٤بسجد. الصا٢بة ُب البيت وا٢بي وا٤ب ؾ. البيئة

 ٦باىدة النفس وا٥بوى والشيطاف.ؿ. 
 ـ. أف ٰبذر السالك خطوات الشيطاف وتزينو للمعاصي.

 ف. أف يتفكر ُب آثار ا٤بعصية، وما يَبتب عليها من العقاب ُب اآلخرة.
س. أف يتخّب العبلج ا٤بناسب لكل ما يعتلج ُب نفسو من ٧بفزات الشهوة، 

 والبواعث على ا٤بعصية.
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 والعالج: الوقاية من خطر اليأس من رحمة اهلل  - ٕ
 والعبلج مضافًا إٔب ما تقدـ: إف من أسباب من خطر اليأس من رٞبة اهلل 

 أ. صيانة اإلٲباف:
إفَّ الوقاية من اليأس والقنوط ال تكوف إال بصيانة اإلٲباف الذي يسهم ُب استئصاؿ 

و من صنوؼ الوحشة، وما ينالو من اليأس؛ فإف نور اإلٲباف يدفع عن ا٤بسلم ما ينتاب
َو٨ْ٦َ حمس :والتوكل عليو، يقوؿ اهلل  ،النوازؿ. وىو قائم على ركائز من الثقة باهلل 

٢َْٕ ََلُ َُمْؿًَصة  َ َُيْ ِٜ اَّللٍّ ِ َذُ٭َٮ َظْكج٫ُُ إِنٍّ  2َحذٍّ ْ لََعَ اَّللٍّ َْ َُيْتَِكُت َو٨ْ٦َ َحَذَٮَّكٍّ َويَْؿز٫ُُْٝ ٨ْ٦ِ َظًُْر 
 َ ِ  اَّللٍّ ْمؿِه

َ
ُٖ أ ِ وا٢باصل أف ذلك اإلٲباف واالحتساب ٩با يورث القناعة  [.ٖ-ٕ]الطبلؽ: ىجسثَة٣

 والرضا، ويدفع اليأس والقنوط.  
وعزيزىا  ،بقاؤىا قليلوقدره، وأف الدنيا  ب. أف يعلم أف كل شيء بقضاء اهلل 

دار ابتبلء  ، وىيفا٤بغرور من اغَب ّٔا ،وحيها ٲبوت ،شبأّا يهـروغنيها فقّب،  ،ذليل
وأف ما ُقدّْر  لن ٛبوت حٌب تستكمل رزقها وأجلها،واختبار، وليست دار إقامة، وأف نفًسا 

يقبل التوبة عن عباده، ويغفر الذنوب، وأف مع  وأف اهلل لئلنساف ال بدَّ أف يأتيو، 
فإنو يناؿ  العسر يسرًا، وأف فرج اهلل قريب، وأف من أ٤بت بو نازلة فصرب وشكر اهلل 

 جرًا عظيًما، وأف اهلل سيكشف عنو الضر والببلء. أ
نساف إلهلل، واعتقاد أفَّ ُكلَّ ما يصيب اا٣باص  التوحيدٙبقيق : العقيدة ومن أصوؿ

ٍّْ حمس :بقضاء اهلل تعأب وَقَدرِه، قاؿ اهلل من فتنة وببلء إ٭با ىو 
ِ َوةَب ٨ْ٦ِ ُمِىًجٍَح إ

َ
٦َة أ

 ِ ِ َو٨ْ٦َ يُْؤ٨ْ٦ِ ث ِ َحْ٭ِؽ ٤ََْٝج٫ُ بِإِذِْن اَّللٍّ  ، قاؿ علقمة: عن عبد اهلل .[ٔٔ]التغابن: ىجسةَّللٍّ
ِ َحْ٭ِؽ ٤َْٝج٫َُ حمس ىو الذي إذا أصابتو مصيبة رضي وعرؼ أنها من )): ىجسَو٨ْ٦َ يُْؤ٨ْ٦ِ ثِةَّللٍّ

 .(ٔ)((اهلل

                                                

 (.٘٘ٔ/ٙي )( صهيح البخار ٔ)
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عن  :فينبغي التعامل مع ا٢بوادث والنوازؿ من منطلق إٲبا٘ب، وقد جاء ُب ا٢بديث
ال يبلغ العبد حقيقة اإليماف حتى : ))قاؿ النيب عن   الدرداء أيب

 .(ٔ)((وما أخطأه لم يكن ليصيبو ،يعلم أف ما أصابو لم يكن ليخطئو
ا ألمر المؤمن، إف عجبً )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن صهيبو 

ا لو، أمره كلو خير، وليس ذاؾ ألحد إال للمؤمن، إف أصابتو سراء شكر، فكاف خيرً 
 .(ٕ)((ا لو، صبر فكاف خيرً وإف أصابتو ضراء

 :بالفأؿ الصادؽ القلبف ٲبتلئ أو  ،ج. حسن الظنَّ با٣بالق 
واألمل  ،بالفأؿ الصادؽ كف ٲبتلئ قلبأو عليك أيها ا٤بسلم أف ٙبسَن الظنَّ ٖبالقك، 

 وبالتفاؤؿ السَّعادة، طعم تذوؽ ، فباألملوازؿقتو ا٣بطوب والنَّ ع ما ضيَّ ا٤بشرؽ الذي يوسّْ 
ة، يَبؾ أثره على ة للنفس السويَّ ة، وصفة إٯبابيَّ ة نبويَّ نَّ فاؤؿ سُ التَّ ف .ا٢بياة جةببه ٙبسُّ 

عالية، ويزرع فيو األمل، وٰبفزه ال مةَ ا٥بو  ،نفسال تصرفات اإلنساف ومواقفو، وٲبنهو سبلمةَ 
 إٔب العمل. نبعاثاالعلى 

 لهياة.ؤية الطيبة واإلٯبابية ل تعبّب صادؽ عن الرُّ والتفاؤؿ ما ىو إالَّ 
  

                                                

(: "رواه البزار، وقاؿ: ٛ٘/ٔ[. قاؿ ا٥بيثمي )ٕٔٔ[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٚٓٔٗ( أخرجو البزار ]ٔ)
إسناده حسن". وُب لفظ: ))لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة اإلٲباف حٌب يعلم أف ما أصابو ٓب يكن 

(: "رواه أٞبد، والطربا٘ب، ورجالو ٜٚٔ/ ٚ)  ليخطئو وما أخطأه ٓب يكن ليصيبو((. قاؿ ا٥بيثمي
 ثقات، ورواه الطربا٘ب ُب )األوسط(".

 [.ٜٜٜٕ( صهيح مسلم ]ٕ)
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 قاؿ الشاعر:
 (ٔ)ما أضيق العيش لوال فسهة األملِ       أعػػلّْل النػػػػػػفػػػػػس بػػػػػػػاآلمػػػػػػػػػػػاؿ أرقبػػػػهػػػػػا  

  فاألمل يبعث ا٢بياة ُب الناس، واليأس يقتلهم.
اليأس يوقع الناس صرعى كاألموات، ويقتل النبوغ وا٣بصاؿ ا٢بميدة، ويصرؼ عن 

تبصر ُب العاقبة، واألمل يعزز الثقة بالنفس، وينهض ّٔا من بْب األموات، وىو التأمل وال
نهرؼ إٔب إفراط يقع يحٌب ال  ؛إٔب رعاية مستمرة، وتنمية متواصلة، ومراقبة دائمةٰبتاج 

نهرؼ إٔب تفريط يأو  والغفلة عن اآلخرة، والركوف إٔب الدنيا، ،باإلنساف ُب طوؿ األمل
 .س والقنوط من رٞبة اهلل يقع باإلنساف ُب اليأ

اآلخذين بأيدي السالكْب إٔب  ، والدعاة بوصفهم الدالْب على طريق اهلل 
ا مع مشاكل الناس وحاجاهتم اليومية كوهنم أكثر الفئات احتكاكً لصراطو ا٤بستقيم، و 

وليتهم الدعوية والدينية واالجتماعية ُب ؤ فهم مطالبوف بالوقوؼ على مس ،واالجتماعية
و اليأس، وغلبو القنوط، بسبب كثرة افة األمل ُب عآب ساده اإلحباط، وعمَّ نشر ثق

 اإلخفاقات وا٥بزائم واالنكسارات..
ين، وأف يكوف خطابو و رسائل األمل ُب قلوب ا٤بدع والداعية الفطن ٯبب أف يبثَّ 

س ا على ٧باربة اليأقائمً  ،وكثرة اإلحباطات ،واشتداد ا٣بطوب ،الدعوي ُب أوقات األزمات
 .والقنوط

الظفر، وينتشل السالكْب  على ويعْب ا١بد، على ويبعث العزائم، يقوي وإف التفاؤؿ
 تفاؤاًل  يعيشوف الذين أف طبيِّا ثبت ا٤برض، فقد من دروب الضياع، وبراثن الضبلؿ، ويقاـو

 األمراض أو االمتثاؿ للشفاء. ٘باوز على غّبىم من أسرع ىم

                                                

(، خزانة ٕٗٔ/ٕ( البيت يعزى للوزير مؤيد الدين الطغرائي. انظر: معاىد التنصيو على شواىد التلخيو )ٔ)
 (.ٕٖٓ/ٔ(، الكشكوؿ )ٚٛٔ/ٔاألدب وغاية األرب )
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 وراحة النفس، طمأنينة ويورثو للعمل، وٰبفّْزُه حملن،ا لتجاوز اإلنساف يدفع والتفاؤؿ 
 وقت نور فهو رؤوسهم، بو ويرفعوف ٦بدىم، الرجاؿ بو يصنع الذي القلب، وىو السلوؾ

الكربات، وىو منبثق  ضيق وقت ومتنفس األزمات، اشتداد وقت و٨برج الظلمات، شدة
 والتوكل عليو، والثقة بوعده. ،من اإلٲباف باهلل 
والثقة بوعده ينبثق الفجر، وتنجلي سهب الظبلـ واليأس.  ْب باهلل فمن اليق

رُْض ث٧َِة رَُظجَْخ حمس: يقوؿ اهلل 
َ َْ ٤ًَِْ٭٥ُ ا َٔ ةَْٝخ  ًَ ٮا َظِتٍّ إِذَا  ُٛ ِ ِي٨َ ُػ٤ّ زَحِ اَّلٍّ َٓ َولََعَ اثلٍّ

 ٍّْ
ِ ِ إ  ٨َ٦ِ اَّللٍّ

َ
َْ َم٤َْضأ ْن 

َ
٪َّٮا أ َّ ُكُ٭٥ْ َو ُٛ جْ

َ
٤ًَِْ٭٥ْ خ َٔ ةَْٝخ  ًَ َ  َو ٤ًَْ٭٥ِْ ِِلَُذٮبُٮا إِنٍّ اَّللٍّ َٔ إَِِل٫ِْ ث٥ٍُّ دَةَب 
اُب الؿٍِّظ٥ًُ  جٍُّ٭٥ْ َْٝؽ حمس :ويقوؿ  [،ٛٔٔ]التوبة: ىجس٬َُٮ اَلٍّٮٍّ

َ
٪َّٮا خ َّ َس الؿَُّق٢ُ َو

َ
َظِتٍّ إَِذا اْقتًَْأ

َ ٨ْ٦َ نََنةءُ  ٩َة َذ٪ُّّجِ ِي٨َ ٢ُْٝ يَة حمس : ويقوؿ [،ٓٔٔ]يوسف: ىجس٠ُِؾثُٮا َصةَء٥ْ٬ُ ٩ََْصُ َِٔجةدَِي اَّلٍّ
ة إ٫ٍُّ٩ِ ٬َُٮ ا٣ْ  ًٕ ٩ُٮَب ََجًِ ُِْ٘ٛؿ اَّلَّ َ َح ِ إِنٍّ اَّللٍّ ٮا ٨ْ٦ِ رَْْحَحِ اَّللٍّ ُُ ٪َ ْٞ َْ َت ِك٭٥ِْ  ُٛ جْ

َ
ُٚٮا لََعَ خ ِْسَ

َ
ٮُر أ ُٛ َ٘

 [.ٖ٘الزمر:] ىجسالؿٍِّظ٥ًُ 
 يعقب الذي للفرج يتطلَّعُ  لكنَّوُ  نفسو، فيو ٰببس سجًنا ا٤بصيبة من يبِب ال وا٤بتفائل 

 .عسر كل يَػْتَبعُ  الذي ولليسر ضيق، كل
والنصوص الٍب تبعث األمل ُب النفوس، وٙبارب: االكتئاب واالنطواء على النفس؛ 

 انتظارًا للموت، أو ىربًا من الواقع كثّبة. 
فمن طائفة  ،وصهابتو الربرة خّب قدوة ولنا ُب سّبة رسولنا الكرٙب 

ونشروا  ،ملوؾ وفاٙبْب وصلوا لكافة أصقاع الدنياإٔب خلفاء و  ،مستضعفة من قبل قومهم
 ،أفواًجا  العدؿ واحملبة والسبلـ، فدخل الناس ُب دين اهلل :بادئهم وسّبهتم العطرةٗب

 ة.وهلل ا٢بمد وا٤بنَّ 
 ٰبارب وكاف ، اهلل بوعد والثقة التفاؤؿ ُب إماًما  نبينا كاف ولقد

، اليأس  . األمل ويزرع ا٢بياة، ويصنع والتشاـؤ
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 -مثبًل -التفاؤؿ بسلوكو وقولو، ففي حادثة ا٥بجرة  وقد علمنا النيب 
عندما أحدقت األخطار بالغار، وأحاط ا٤بشركوف بو، وعلى الرغم من ىذه الشدائد 

واثًقا بنصره  ،  على ربومتوكبًل  ،اا مطمئنً آمنً  النيب كاف واألخطار  
فرأيت آثار  ُب الغار كنت مع النيب   :أبو بكر وحفظو. يقوؿ 

ما ظنك باثنين اهلل ))ا٤بشركْب، قلت: يا رسوؿ اهلل، لو أف أحدىم رفع قدمو رآنا، قاؿ: 
ُؿوا زَةِّنَ حمس :. يقوؿ اهلل (ٔ)((ثالثهما َٛ ِي٨َ َز ْػؿََص٫ُ اَّلٍّ

َ
ُ إِذْ أ هُ اَّللٍّ ْؽ ٩َََصَ َٞ وهُ َذ ٍّْ َت٪َُْصُ

ِ إ
 ِ ٮُل ل ُٞ َ٘ةرِ إِذْ َح يٍَّؽهُ ازْجَْْيِ إِذْ ٧َ٬ُة ِِف ا٣ْ

َ
٫ًَْ٤ِ َوخ َٔ ُ َق١ًِجََذ٫ُ  َل اَّللٍّ ـَ ْ٩

َ
َ٪ة َٚد َٕ ٦َ َ ْن إِنٍّ اَّللٍّ ـَ َْ ََتْ َىةِظج٫ِِ 

  [.ٓٗ]التوبة: ىجسِِبُُ٪ٮٍد ل٥َْ دََؿو٬َْة
يزرع األمل والتفاؤؿ ُب نفوس  أصهابو وأمتو، وىو القائل  وقد كاف 
: ((مة : الكل(ٖ)الصالح (ٕ)ال عدوى وال طيرة، ويعجبني الفأؿ

ألف اإلنساف  ؛وإ٭با أحب الفأؿ :قاؿ العلماء" :قاؿ اإلماـ النووي  .(ٗ)((الحسنة
وإف  ،على خّب ُب ا٢باؿ وفضلو عند سبب قوي أو ضعيف فهو إذا أمل فائدة اهلل 

فإف ذلك  ،وأما إذا قطع رجاءه وأملو من اهلل تعأب .لو خّب فالرجاء ،غلط ُب جهة الرجاء
أف يكوف لو مريض  :ومن أمثاؿ التفاؤؿ .وتوقع الببلء ،ها سوء الظنفي (:الطّبة)و ،شر لو

                                                

 [.ٖٕٔٛمسلم ][، ٖٙٙٗ( صهيح البخاري ]ٔ)
بالكلمة الصا٢بة  )الفأؿ(: مهموز وقد ال يهمز، وٝبعو: فؤوؿ، كفلس وفلوس. وقد فسره النيب  (ٕ)

وا٢بسنة والطيبة. قاؿ العلماء يكوف الفأؿ فيما يسر، وفيما يسوء والغالب َب السرور. انظر: شرح اإلماـ 
(. وقد جاء )الفأؿ( مقيًدا ُب ٘ٙٔ/ٔ(، فتح الباري، البن حجر )ٜٕٔ/ٗٔالنووي على صهيح مسلم )

بعض الروايات بكونو صا٢بًا، وُب أخرى بكونو حسًنا، وىي روايات صهيهة، وما أطلق جاء ُب مقابل 
.  التشاـؤ

 ألنو حسن ظن باهلل تعأب.( ٖ)
 [.ٕٕٕٗ[، مسلم ]ٙٚٚ٘، ٙ٘ٚ٘صهيح البخاري ] (ٗ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

583 

 

 :أو يكوف طالب حاجة فيسمع من يقوؿ ،يا سآب :فيتفاءؿ ٗبا يسمعو فيسمع من يقوؿ
  .(ٔ)"-واهلل أعلم-فيقع ُب قلبو رجاء الربء أو الوجداف  ،يا واجد
يعجبو التيمن، في   كاف النبي))قالت:   عن عائشةو 

 .(٘)((، وفي شأنو كلو(ٗ)، وطهوره(ٖ)، وترجلو(ٕ)تنعلو
ألنو كاف ٰبب الفأؿ  :قيل ((كاف يعجبو التيمن")) :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

 . (ٙ)"إذ أصهاب اليمْب أىل ا١بنة ؛ا٢بسن
كاف يعجبو إذا خرج ٢باجتو أف   أف النيب   عن أنس بن مالكو 

. ويقوؿ (ٛ)سن فيتفاءؿ بذلكألنو كاف ٰبب الفأؿ ا٢ب؛ (ٚ)يسمع: يا راشد، يا ٪بيح
  ٨باطًبا أصهابو (( :فأبشروا وأملوا ما يسركموأمتو))(ٜ) . 

وسبب للتقدـ والنجاح، يدفع اإلنساف  سبب ُب حصوؿ ا٣بّب، التفاؤؿوا٢باصل أف 
 لتجاوز احملن، ويورث الطمأنينة والراحة، ويبعث العبد للبذؿ والعطاء والعمل.

 

                                                

 (.ٜٕٔ -ٕٛٔ /ٗٔشرح اإلماـ النووي على صهيح مسلم )( ٔ)
 أي: لبس نعلو.( ٕ)
 با١بيم: ٛبشيط شعره.( ٖ)
 بضم الطاء، أي: تطهره.( ٗ)
 [.ٕٛٙ[، مسلم ]ٕٜٙ٘، ٗ٘ٛ٘، ٖٓٛ٘، ٕٙٗ، ٛٙٔصهيح البخاري ]( ٘)
(، عوف ا٤بعبود ومعو حاشية ابن القيم ٕٚٓ/٘(، فيض القدير )ٜٕٙ/ٔفتح الباري، البن حجر ) (ٙ)

(ٔٔ/ٖٖٔ.) 
ذا حديث حسن صهيح غريب"، وأخرجو أيًضا: الطهاوي ُب )شرح [، وقاؿ: "ىٙٔٙٔأخرجو الَبمذي ] (ٚ)

 [.ٜٗ٘[، والصغّب ]ٔٛٔٗ[، والطربا٘ب ُب )األوسط( ]ٛٗٛٔمشكل اآلثار( ]
 (.ٜٕٕ/٘انظر: فيض القدير ) (ٛ)
 [.ٜٕٔٙ[، مسلم ]ٕ٘ٗٙ، ٘ٔٓٗ، ٖٛ٘ٔ( صهيح البخاري ]ٜ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

584 

 

 :لظاىرة والباطنةاد. االشتغاؿ بالعبادات 
يشتغَل العبُد بالعباداِت أف  إفَّ من أنفع أسباب الوقاية من آفات اليأس والقنوط:

وأف يلجأ إٔب اهلل  ، ويكثَر من النوافل، ومن الذّْكر واالستغفار والدُّعاء،الظاىرة والباطنة
يقوؿ ؛ فإف ذلك يقيو من آفات الشُّرود والقنوط. ُب صرؼ ذلك عنوتعأب ويستعْب بو 
 بيًنا أف خَّب ما يستعاُف بو عند نزوؿ الشدائد: العبادات الٍب تقرُب من م

إف الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبو، فسددوا )) النفس: وتريح ،اهلل 
. وىو مصداؽ قوؿ (ٔ)((وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

ِ َواْقَذًُِٕ٪ٮا ثِةحمس :اهلل  ة َٓ َْبِ َوالىٍّ فإف ا٤بداومة على الطَّاعات، واإلكثار [؛ ٘ٗ]البقرة: ىجسلىٍّ
من الذّْكر والنوافل ٩با يزيل سهب اليأس، ويبدّْد ظبلـ القنوط، ويقرّْب من احملبوب، فيأنس 

عبدي بشيء  ب إليَّ وما تقرَّ العبد بو، ويشتاؽ إليو، كما جاء ُب ا٢بديث القدسي: ))
(( عليو، وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبو أحب إلي مما افترضت

 .  (ٕ)ا٢بديث
أقرب ما ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة :وُب ا٢بديث
  .(ٖ)((و، وىو ساجد، فأكثروا الدعاءيكوف العبد من ربّْ 

  

                                                

لدين((: يكلف نفسو من العبادة ))يسر((: ذو يسر. ))يشاد ا :[. قولو ٜٖصهيح البخاري ] (ٔ)
فوؽ طاقتو وا٤بشادة ا٤بغالبة. ))إال غلبو((: رده إٔب اليسر واالعتداؿ. )فسددوا(: الزموا السداد، وىو التوسط 
ُب األعماؿ. ))وقاربوا((: اقَببوا من فعل األكمل إف ٓب تسطيعوه. ))واستعينوا بالغدوة والروحة، وشيء من 

 داومة العبادة بإيقاعها ُب أوقات النشاط، كأوؿ النهار، وبعد الزواؿ، وآخر الليل.الد١بة((: استعينوا على م
 [.ٕٓ٘ٙ( صهيح البخاري ]ٕ)
 [.ٕٛٗصهيح مسلم ]( ٖ)
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  .(ٔ)إذا حزبو أمر بادر إٔب الصبلة  وقد كاف النيب
نيب من األنبياء عن  يب فيما حكاه الن  صهيب :وُب حديث

 .(ٕ)((فقاـ إلى الصالة، وكانوا إذا فزعوا، فزعوا إلى الصالة))السابقْب: 
أف يفزع إٔب اهلل تعأب بأنواع الطاعات من صبلة  فينبغي للمسلم إذا أصابو مكروه" 
 .(ٖ)"وغّبىا

 ىػ. التمسك بالعقيدة، والتفقو ُب الدين:
الثوابت، والتفقو ُب الدين، ينّب بصّبة ا٤بؤمن،  إفَّ التمسك بالعقيدة، والرجوع إٔب

،  ويفتح أمامو أبواب األمل ا٤بتجدد، ويقطع الشكوؾ الٍب تشتت فكره، فمهما تفاقم الشرُّ
كائن، وما ُسطَّْر منتظر، وما ٰبكُم بو   وترامى الضرر فإنو يعلم أفَّ ما قضى اهلل 

، ال رافع ٤با وضع، وال واضع ٤با رفع، وال  مانع ٤با أعطى، وال معطي ٤با منع، وما شاء ِٰبقُّ
 الظَّبلـ؛ َكِبد من َيِشعُّ  نورٍ  وربَّ  ِمْنَهة، أورثت ٧ْبَنةٍ  ربنا صنع، فبل جزع وال ىلع. وُربَّ 

 بعد فما وأمُّْلوا، فأبشروا يسرًا، العسر مع وإفَّ  الكرب، مع الفرج وأفَّ  الصرِب، مع النصر فإفَّ 
  . ا٤بشرؽ لصبحا فلقُ  إالَّ  الظبلـ دياجّب

 و.  تذكر عواقب وآثار اليأس والقنوط ُب الدنيا واآلخرة.
 ز. حضور ٦بالس العلماء، وصهبة أىل العدؿ وا٣بّب.

                                                

أخرجو أٞبد  (إذا حزبو أمر، صلَّى( )كاف النيب )قاؿ:  عن حذيفة  :جاء ُب ا٢بديث (ٔ)
[. قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُب ٕٜٕٔف( ][، والبيهقي ُب )شعب اإلٲبأٜٖٔ[، وأبو داود ]ٜٜٕٖٕ]

 (: "أخرجو أبو داود بإسناد حسن".ٕٚٔ/ٖ)الفتح( )
[، والنسائي ُب )الكربى( ٜٕٛٓ[، والبزار ]ٖٜٚٛٔ[، وأٞبد بإسناد صهيح ]ٓٛٗأخرجو ابن أيب شيبة ]( ٕ)

 [، وقاؿ: "إسناده صهيح".ٕ٘[، والضياء ]ٜ٘ٚٔ[، وابن حباف ]ٖ٘ٚٓٔ]
 (.ٖٕٖ/ ٕف )انظر: أضواء البيا( ٖ)
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وسّبتو العطرة،  ،وُسنَِّة رسولو  ،ح. دواـ النظر ُب كتاب اهلل 
 وِسَّبِ األنبياء والعلماء والسلف الصاّب.

والضياع، والسعي ُب طلب الرزؽ،  ٫براؼطػ. مكافهة البطالة الٍب تؤدي إٔب اال
 واغتناـ الوقت ُب العمل الصاّب.

 ي. العبلج النفسي: 
ويكوف ٗبكافهة االكتئاب ومسبباتو، ومعرفة موضع الداء؛ ٤بعرفة ما يناسبو من 

 العبلج.
 ؾ. معرفة أسباب الفشل واإلخفاؽ العامة وا٣باصة، وإٯباد ا٢بلوؿ الناجعة.

أس والقنوط، واٚباذ أسباب الوقاية من آفاتو من البعد عن ؿ. التوعية بأخطار الي
 الغلو والتشدد، وضرورة الَبفيو اإلٯبايب عن النفس.
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 واضطذروناضدابع اضطبحث                                 
 اإلسداد سي اِّرض واضحرابظ وشطع اضطريق                   
 
 

 

 األرض والحرابة وقطع الطريق: التَّحذير من اإلفساد فيأواًل: 
 تعريف الفساد وبياف خطره وآثاره: - ٔ

فهو  ،قَػَعدَ  :فسد الشيء ُفُسوًدا من باب الفساُد واإلفساُد ضدُّ الصَّبلح واإلصبلح.
 .الفساد :واالسم ،َفْسَدى :وا١بمع ،فاسد

 -مبالض–)فساًدا( فهو )فاسد(. و)َفُسَد(  -بالضم–يقاؿ: )فسد الشيء يَػْفُسُد( 
: خبلؼ (االْسِتْفساد)وال تُقل: انْػَفَسد. و، و)أَْفَسَدُه فَػَفَسَد( ،)فساًدا( فهو )َفِسيٌد( :أيًضا

 .(ٔ)ا٤بفاسد :وا١بمع، و)ا٤بفسدة( ضد ا٤بصلهة ،االستصبلح
 كاف ا٣بروج عنو الفساُد: خروج الشيء عن االعتداؿ، قليبًل ": قاؿ الراغب 

فس، والبدف، واألشياء ا٣بارجة عن تعمل ذلك ُب النَّ ويس بلح،الصَّ  :ا، ويضادهأو كثّبً 
ِ حمس :اهلل ا، وأَْفَسَدُه غّبه. قاؿ ا وُفُسودً االستقامة، يقاؿ: َفَسَد َفَسادً  ُٓ اَّللٍّ َْ َدْذ َولَْٮ

رُْض 
َ َْ َكَؽِت ا َٛ ٍْٕي ٣َ ُ٭٥ْ ثَِج ٌَ ْٕ ٬َْٮاَء٥ْ٬ُ ٣َ حمس [،ٕٔ٘]البقرة: ىجسانلٍّةَس َب

َ
َّٜ أ َٓ اْْلَ َج َكَؽِت َولَٮِ اتٍّ َٛ

ْرُض 
َ َْ ٧ََٮاُت َوا َكَؽدَةحمس ،[ٔٚ]ا٤بؤمنوف: ىجسالكٍّ َٛ َ٣ ُ ٍّْ اَّللٍّ

ِ َ٭َؿ حمس [،ٕٕ:]األنبياء ىجسلَْٮ ََكَن ذًِ٭٧َِة آلَِ٭ٌح إ َّ

ِ َواْْلَْعؿِ  َكةُد ِِف ا٣ََْبّ َٛ : ىجسا٣ْ َكةدَ حمس [،ٔٗ]الرـو َٛ َْ ُُيِتَّ ا٣ْ  ُ َْ حمس [،ٕ٘ٓ]البقرة: ىجسَواَّللٍّ ِإَوذَا ر٢ًَِ لَُ٭٥ْ 

                                                

و)القاموس احمليط(  (،ٕٚٗ/ٕ) ا٤بصباح ا٤بنّب (،ٜٔ٘/ٕ) ، للجوىري( انظر: مادة: )فسد( ُب )الصهاح(ٔ)
 (.ٖٙٓ)ص:
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رِْض َٝةلُٮا إِج٧ٍَّة ََن٨ُْ ُمْى٤ُِعٮَن تُ 
َ َْ ِكُؽوا ِِف ا ِكُؽونَ  ;ْٛ ْٛ َْ إِجٍُّ٭٥ْ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ  ،[ٕٔ-ٔٔ]البقرة: ىجسخَ

َٟ اْْلَؿَْث َوا٣جٍّْك٢َ حمس ِكَؽ ذًَِ٭ة َويُْ٭٤ِ ْٛ َْٚكُؽو٬َةحمس [،ٕ٘ٓ]البقرة: ىجسِِلُ
َ
 ىجسإِنٍّ ال٤٧ُُْٮَك إَِذا َدَػ٤ُٮا َْٝؿيًَح أ

ِكِؽي٨َ  إِنٍّ حمس [،ٖٗ]النمل: ْٛ َْ يُْى٤ُِط َخ٢َ٧َ ال٧ُْ  َ ِكَؽ ٨َِ٦ حمس ،[ٔٛ]يونس: ىجساَّللٍّ ْٛ ٥َُ٤ْٕ ال٧ُْ ُ َح َواَّللٍّ
  .(ٔ)"[ٕٕٓ]البقرة: ىجسال٧ُْْى٤ِطِ 

واإلصبلح تبلُب خلل  ،الفساد انتقاض صورة الشيء" : ا٢َبرَإبُّّْ وقاؿ 
 .(ٕ)"الشيء

امة. وقيل للهيوانات ويستعمل ُب النفس والبدف واألشياء ا٣بارجة عن االستق  
يقتلن ُب ا٢بل  :حٌب قيل ،ا٣بمس: فواسق استعارًة وامتهانًا ٥بن؛ لكثرة خبثهن وإيذائهن

 .(ٖ)وا٢بـر
  

                                                

 (، بتصرؼ يسّب.ٖٙٙ، مادة: )فسد( )ص:ا٤بفردات ُب غريب القرآف (ٔ)
 لى مهمات التعاريفالتوقيف ع(، وانظر: ٓٙٔ)ص: تراث أيب ا٢بسن ا٢برإب ا٤براكشي ُب التفسّبانظر:  (ٕ)

 (.ٓٔٔ/ٔ(، نظم الدرر )ٕٓٙ)ص:
 ((.الفأرة، والعقرب، وا٢بَُديَّا، والغراب، والكلب العقور)): -(صهيحال)كما ورد ُب - الفواسق ا٣بمس (ٖ)

يَّة، والغراب األبقع، ا٢ب))[. وعند مسلم: ٜٛٔٔ( ]ٜٙ -ٛٙ[، مسلم )ٖٖٗٔصهيح البخاري ]
 أبو بكر ابن العريباإلماـ [. قاؿ ٜٛٔٔ(  ]ٚٙصهيح مسلم ) ((.يَّاوالفأرة، والكلب العقور، وا٢بُدَ 

 )أمر بالقتل، وعلل بالفسق، فيتعدى ا٢بكم إٔب كل ما وجدت فيو العلة، ونبو ": ُب )العارضة
فنبو بالغراب على ما ٯبانسو من سباع الطّب، وكذا با٢بدأة، ويزيد  با٣بمسة على ٟبسة أنواع من الفسق.

وا٢بية تلسع  -فرة ا٤بسافر، ونقب جرابو، وبا٢بية على كل ما يلسع، والعقرب كذلك الغراب ٕبل س
وبالفأرة على ما ٯبانسها من ىواـ ا٤بنزؿ ا٤بؤذية، وبالكلب العقور  -وتفَبس، والعقرب تلدغ، وال تفَبس 

عارضة األحوذي بشرح  "على كل مفَبس، قاؿ: ومعُب فسقهن: خروجهن عن حد الكف إٔب األذية
(. وأمر رسوؿ اهلل ٖٔٗ/ٕ(، وانظر: شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك )ٗٙ-ٖٙ/ٗيح الَبمذي )صه
 ٖٔٛٔصهيح البخاري ] .فويسًقا :و٠باه ،تل اْلَوزَغقعبلوة على الفواسق ا٣بمس ب ،

  [.ٖٕٕٛ، ٖٕٕٚ[، مسلم ]ٜٖٖ٘، ٖٖٚٓ
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 الفساد عند ا٢بكماء: زواؿ الصورة عن ا٤بادة بعد أف كانت حاصلة.و 
ا بأصلو غّب مشروع بوصفو، وىو مراد للبطبلف عند وعند الفقهاء: ما كاف مشروعً 

 ي، وقسم ثالث مباين للصهة والبطبلف عند ا٢بنفي. الشافع
 : أف ال يكوف الدليل على ا٥بيئة الصا٢بة العتباره ُب ترتيب ا٢بكم.(فساد الوضعو)
 . (ٔ)من فساد الوضع ا، وىو أعمُّ ا أو إٝباعً : أف ٱبالف الدليل نصِّ (فساد االعتبارو)
قاؿ  خبلؿ ٗبعايش الناس.: هتييج ا٢بروب، وإثارة الفًب، واإل(الفساد ُب األرض)و

 :ا بو، ونقيضوالفساد: خروج الشيء عن حاؿ استقامتو وكونو منتفعً " :الز٨بشري 
 الصبلح، وىو ا٢بصوؿ على ا٢بالة ا٤بستقيمة النافعة. 

وانتفاء  ،ألف ُب ذلك فساد ما ُب األرض ؛والفساد ُب األرض: َىْيُج ا٢بروب والفًب
ِإَوَذا دََٮّلٍّ حمس: قاؿ اهلل  ع وا٤بنافع الدينية والدنيوية.االستقامة عن أحواؿ الناس والزرو 

َٟ اْْلَؿَْث َوا٣جٍّْك٢َ  ِكَؽ ذًَِ٭ة َويُْ٭٤ِ ْٛ رِْض ِِلُ
َ َْ ِكُؽ حمس ،[ٕ٘ٓ]البقرة: ىجسَقَع ِِف ا ْٛ ٢ُ ذًَِ٭ة ٨ْ٦َ ُح َٕ ََتْ

َ
خ

ُٟ اَّل٦َِةءَ  فساد. وكاف ومنو قيل ٢برب كانت بْب طيء: حرب ال ،[ٖٓ]البقرة: ىجسذًَِ٭ة َوشَْكِٛ
 ،َىْيُج ا٢بُروب والفًب ٗبخادعة ا٤بسلمْب، و٩باألة الكفار عليهم :من فسادىم ُب األرض
األرض من الناس والدواب  ُبفإف ذلك يؤدي إٔب فساد ما  ؛بإفشاء األسرار إليهم

 وا٢برث.
فإف اإلخبلؿ بالشرائع واإلعراض عنها ٩با  ؛إظهار ا٤بعاصي واإلىانة بالدين :ومنو

 .(ٕ)"وٱبل بنظاـ العآب ،٥برج وا٤برجيوجب ا
  

                                                

 (.ٙٙٔ)ص: التعريفات(، ٕٓٙ)ص: التوقيف على مهمات التعاريف (ٔ)
 (.ٓ٘/ٔ) تفسّب النسفي (،ٙٗ/ٔ(، بتصرؼ، وانظر: تفسّب البيضاوي )ٗٙ -ٕٙ/ٔالكشاؼ ) (ٕ)
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وكل ما ىو ضار، والصبلح  ،الفساد عاـ ُب الكفر والضبلؿ" :قاؿ الراغب 
رِْض حمس عاـ ُب اإلٲباف والرشد وكل نافع، فقولو:

َ َْ ِكُؽوا ِِف ا ْٛ عاـ ُب كل  [ٔٔ]البقرة: ىجسَْ ُت
 .(ٔ)"ذلك

ِإَوذَا حمس :اؿ "وأما الفساد فهو ضد الصبلح، كما ق :قاؿ ابن تيمية 
رِْض َٝةلُٮا إِج٧ٍَّة ََن٨ُْ ُمْى٤ُِعٮنَ 

َ َْ ِكُؽوا ِِف ا ْٛ َْ ُت  :اهلل وقاؿ  [،ٔٔ]البقرة: ىجسر٢ًَِ لَُ٭٥ْ 
ِكِؽي٨َ حمس ْٛ ْٓ َقب٢ًَِ ال٧ُْ  دَتٍّجِ

َْ ْو٤ِْط َو
َ
ِِن ِِف َْٝٮِّم َوأ ْٛ ِػ٫ًِ ٬َةُروَن اْػ٤ُ

َ
َِ  ىجسَوَٝةَل ُمٮََس 

َْ حمسوقاؿ:  [،ٕٗٔ]األعراؼ: ِظَ٭ة َو َٓ َْٕؽ إِْو رِْض بَ
َ َْ ِكُؽوا ِِف ا ْٛ ِإَوذَا حمسوقاؿ: [، ٙ٘]األعراؼ: ىجسُت

َكةدَ  َٛ َْ ُُيِتَّ ا٣ْ  ُ َٟ اْْلَؿَْث َوا٣جٍّْك٢َ َواَّللٍّ ِكَؽ ذًَِ٭ة َويُْ٭٤ِ ْٛ رِْض ِِلُ
َ َْ  ىجسدََٮّلٍّ َقَع ِِف ا

َٟ ٠َذَبَْ٪ة لََعَ ثَِِن إِِْسَ حمس وقاؿ:[، ٕ٘ٓ]البقرة: ِ ْص٢ِ َذل
َ
ْو ٨ْ٦ِ أ

َ
ٍف أ ْٛ َ٘رْيِ َج ِ ًكة ث ْٛ ٫ٍُّ٩ ٨ْ٦َ َرذ٢ََ َج

َ
ان٢ًَِ خ

ة ًٕ ج٧ٍَّة َرَذ٢َ انلٍّةَس ََجًِ
َ
رِْض ١ََٚد

َ َْ ٢َُٕ ذًَِ٭ة ٨ْ٦َ حمسوقالت ا٤ببلئكة:  [،ٕٖ]ا٤بائدة: ىجسََٚكةٍد ِِف ا ََتْ
َ
خ

ُٟ اَّل٦َِةءَ  ِكُؽ ذًَِ٭ة َوشَْكِٛ ْٛ ِ حمس :وقاؿ  [،ٖٓ]البقرة: ىجسُح اُء اَّلٍّ ـَ َ إِج٧ٍَّة َص ي٨َ ُُيَةرِبُٮَن اَّللٍّ
رِْض ََٚكةًدا

َ َْ َْٕٮَن ِِف ا َكَؽِت حمس وقاؿ: [،ٖٖ]ا٤بائدة: ىجسَورَُقٮََلُ َوشَْك َٛ ٬َْٮاَء٥ْ٬ُ ٣َ
َ
َّٜ أ َٓ اْْلَ َج َولَٮِ اتٍّ

رُْض َو٨ْ٦َ ذًِِ٭٨ٍّ 
َ َْ ٧ََٮاُت َوا  [.ٔٚ]ا٤بؤمنوف: ىجسالكٍّ

ى داء الفساد أصاب خطّبة تصيب األفراد وآّتمعات، وإذا تفش آفة إف الفساد
األمة الوىن والتخلف، وأصبهت مطمًعا ألعدائها، وغدت تابعة ُمؤٛبَِرًة خاضعًة ذليلة 

َقادة.  ُمنػْ
 والَببية الفاسدة، البيئةومن أسباب تفشي الفساد: الظلم واالستبداد، وا١بهل، و 

ـ ا٥بابط ، واإلعبل(ٕ)السيئة، وضعف الوازع الديِب، وصهبة أىل الشر والفساد، وا٤بسكرات

                                                

 (.ٓٓٔ/ٔ) تفسّب الراغب األصفها٘ب (ٔ)
ةَء ِِف اْْل٧َْؿِ حمس" :ُب قولو  ( قاؿ ابن تيمية ٕ) ٌَ ْ٘ َؽاَوةَ َواْْلَ َٕ َٓ ثَحَْ٪ُس٥ُ ا٣ْ ِ ْن يُٝٮ

َ
ةُن أ َُ ًْ ٧َة يُؿِيُؽ النٍّ إِجٍّ

ِ َوال٧َْحِْْسِ  ة َٓ ٨ِ الىٍّ َٔ ِ َو ُز٥ْ َخ٨ْ ذ٠ِْؿِ اَّللٍّ : فنبو على علة التهرٙب، وىي ما ُب ذلك من [ٜٔ]ا٤بائدة: ىجس َوَيُىؽٍّ
 =حصوؿ ا٤بفسدة، وزواؿ ا٤بصلهة الواجبة وا٤بستهبة، فإف وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد.



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

591 

 

ا٤بنكرات والدعوة و  الفواحش نشروا٤بضلل، وكثرة ا٤بغريات وا٤بهيجات على ا٤بعاصي، من 
، وسوء التبليغ، والبطالة، واالبتداع، وسفك الدماء بغّب القدوة السيئة، والَبويج ٥با، و إليها

د التقليو  ا٤بباحات، وا٤بكر وا٣بداع، واإلعراض عن ا٥بدى، ُب حق، والتعصب، واإلسراؼ
، وآّادلة بالباطل، وا٤بفهـو ا٣باطئ لبلستقامة، واالفتتاف التفريط ُب ٙبري ا٢بق، و األعمى

، واتباع الغفلةو  ا٤بنهي عنو، والرضا عن النفس، الظنبعلـو الفلسفة، وتفرؽ السبل، واتباع 
، وبسبب آفات النفس، وآفات اللساف، والسقوط ُب الفًب، وما يكوف (ٔ)ا٥بوى، والربا

ُب التفرؽ واالختبلؼ، وإثارة النعرات..إٔب غّب ذلك من كل ما يصد عن ا٢بق  سبًبا
 فإنو قد يكوف من مسببات الفساد واإلفساد. (ٕ)وا٥بداية

وىو فعل ما ، ورسولو  وٝباع الصبلح لآلدميْب ىو طاعة اهلل 
ينفعهم، وترؾ ما يضرىم، والفساد بالعكس. فصبلح الشيء ىو حصوؿ كمالو الذي بو 

ىو  وا٣بلق صبلحهم وسعادهتم ُب أف يكوف اهلل  صل سعادتو. وفساده بالعكس،ٙب
معبودىم، الذي تنتهي إليو ٧ببتهم وإرادهتم، ويكوف ذلك غاية الغايات، وهناية 

 .(ٖ)النهايات"
ويتبْب ٩با سػبق أف الفسػاد زيػغ عػن االسػتقامة، نشػأ عػن خلػل ُب ا٤بػنهج، وخػروج عػن 

دة إٔب مزالػق خطػّبة تصػيب الفػرد، وهتػدد أمػن آّتمػع؛ ولػذلك االعتداؿ، وا٫براؼ عن ا١بػا
جػػاء ذمُّػػػو ُب القػػرآف الكػػػرٙب ُب آيػػػاٍت كثػػّبة، كمػػػا جػػاء ذكػػػر ٭بػػػاذج مػػن ا٤بفسػػػدين وآثػػػارىم 

 .-كما سيأٌب–وعاقبتهم؛ لبلعتبار 
                                                                                                                                   

من أعظم  ،وإما مستهب ،ا واجبوعن الصبلة اللذين كل منهما إم وصدود القلب عن ذكر اهلل =
 (.ٕٕٚ/ٕٖالفساد" ٦بموع الفتاوى )

 حـر الشارع الربا، وجعلو من الكبائر، وتوعد آكلو؛ ٤با فيو من أعظم الفساد والضرر. (ٔ)
( انظر: ا٤بضبلت عن ا٥بداية وأسباب الوقاية منها ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد ٕ)

 اف.ا٤بعتصم دٮب
 (.ٖٖٚ -ٕٖٚ/ ٜدرء تعارض العقل والنقل، البن تيمية ) (ٖ)
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وا٢بياة ال ٚبلو من الفساد والظلم، وىي ُب ا٤بقابل ال ٚبلو من ا٤بصلهْب الذي 
ساد والظلم، وٰبرصوف على ما فيو صبلح أنفسهم، و٦بتمعهم، حيث ٰبذروف من الف

يدعوف إٔب اإلٲباف، والرشد، واحملبة والتآلف، ٕبكمٍة، واستيعاٍب ألحكاـ النوازؿ، وفقٍو 
 للمآالت، وتبصٍُّر بكل خطر عاجٍل أو آجل، وعلٍم بآثار كل قوؿ وفعل. 

ْٓ حمس :باإلصبلح ُب األرض فقاؿ  العبادَ  وقد أمر اهلل   دَتٍّجِ
َْ ْو٤ِْط َو

َ
َوأ

ِكِؽي٨َ  ْٛ ْو٤ُِعٮا ذَاَت ثَحْ٪ُِس٥ْ حمس : وقاؿ، [ٕٗٔ]األعراؼ: ىجسَقب٢ًَِ ال٧ُْ
َ
َ َوأ ٮا اَّللٍّ ُٞ  ىجسَٚةتٍّ

رِْض حمس وهنى عن الفساد واإلفساد ُب األرض فقاؿ تعأب: [.ٔ]األنفاؿ:
َ َْ ِكُؽوا ِِف ا ْٛ َْ ُت َو

ِظَ٭ة َٓ َْٕؽ إِْو  [.ٙ٘]األعراؼ: ىجسَب
آمرة  فقد جاءت الرسل إٔب أقوامهم.  دعوة الرسل وىي 

على  باإلصبلح، وناىية عن الفساد واإلفساد، واآليات ُب ذلك كثّبة، قاؿ اهلل 
ِكِؽي٨َ حمس ٨باطًبا قومو: لساف نبيو صاّب  ْٛ ْرِض ٦ُ

َ َْ َسْٮا ِِف ا ْٕ َْ تَ ِ َو َء اَّللٍّ َْ  ىجسَٚةذ٠ُُْؿوا آ
ٮا حمس وقاؿ: [،ٗٚاألعراؼ:] ُٞ ُٕٮِن َٚةتٍّ ً َِ

َ
َ َوأ ْمَؿ ال٧ُْْْسِذَِْي  150اَّللٍّ

َ
ٮا أ ُٕ ً ُِ َْ دُ ِكُؽوَن  151َو ْٛ ِي٨َ ُح اَّلٍّ

َْ يُْى٤ُِعٮَن  رِْض َو
َ َْ   [.ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔالشعراء:] ىجس152ِِف ا

َ ٦َة ٣َُس٥ْ ٨ِْ٦ حمس : شعيبعلى لساف نبيو  وقاؿ اهلل  يَة َٝٮِْم اْخُجُؽوا اَّللٍّ
ًَةَء٥ْ٬ُ إََِلٍ َدرْيُهُ َْٝؽ َصةَءدْسُ  ْم

َ
َْ َتجَْؼُكٮا انلٍّةَس أ ْوُٚٮا ا٢ًَْ١َْ٣ َوال٧َِّْياَن َو

َ
٥ْ ثَحَِّ٪ٌح ٨ْ٦ِ َربُِّس٥ْ َٚأ

ِظَ٭ة َذ٣ُِس٥ْ َػرْيٌ ٣َُس٥ْ إِْن ٠ُ٪ُْذ٥ْ ُمْؤ٦ِ٪َِْي  َٓ َْٕؽ إِْو رِْض َب
َ َْ ِكُؽوا ِِف ا ْٛ َْ ُت ُؽوا  85َو ُٕ ْٞ َْ َت َو

ُِؽوَن َودَُى  اٍط دُٔٮ ِٔٮًَصة َواذ٠ُُْؿوا إِذْ ثُِس٢ِّ ِْصَ ُ٘ٮَجَ٭ة  ِ ٨ْ٦َ آ٨َ٦َ ث٫ِِ َوَتجْ وَن َخ٨ْ َقب٢ًِِ اَّللٍّ ؽَّ
ِكِؽي٨َ  ْٛ َٙ ََكَن ََعَِٝجُح ال٧ُْ ُؿوا ٠ًَْ ُْ ُك٥ْ َواجْ َ ًٓ ١َََٚثٍّ  وقاؿ: [،ٙ٘-٘ٛ]األعراؼ: ىجس٠ُ86٪ُْذ٥ْ ٤ًَِٝ

ٍِ وَ حمس ًَةَل َوال٧َِّْياَن ثِة٣ِْْٞك ْوُٚٮا ال١ْ٧ِْ
َ
رِْض َويَة َٝٮِْم أ

َ َْ َْٕسْٮا ِِف ا َْ َت ًَةَء٥ْ٬ُ َو ْم
َ
َْ َتجَْؼُكٮا انلٍّةَس أ

ِكِؽي٨َ  ْٛ َْ دَُسٮ٩ُٮا ٨َ٦ِ ال٧ُْْؼِْسِي٨َ حمس وقاؿ:[، ٘ٛ]ىود:  ىجس٦ُ ْوُٚٮا ا٢ًَْ١َْ٣ َو
َ
َوز٩ُِٮا  181أ

ةِس ال٧ُْْكَذ٥ًِِٞ  َُ َْٕسٮْ  182ثِة٣ِْْٞك َْ َت ًَةء٥ْ٬َُ َو ْم
َ
َْ َتجَْؼُكٮا انلٍّةَس أ ِكِؽي٨َ َو ْٛ رِْض ٦ُ

َ َْ  ىجس183ا ِِف ا
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رِْض حمس وقاؿ: [،ٖٛٔ-ٔٛٔ]الشعراء:
َ َْ َسْٮا ِِف ا ْٕ َْ تَ ِػَؿ َو ٌْ َ َوارُْصٮا اِْلَٮَْم ا يَة َٝٮِْم اْخُجُؽوا اَّللٍّ

ِكِؽي٨َ  ْٛ  [.ٖٙ]العنكبوت: ىجس٦ُ

َوَٝةَل حمس :وىو ٱباطب ىاروف   ىعلى لساف موس اهلل وقاؿ 
ِػ٫ًِ ٬َةُرونَ 

َ
َِ ِكِؽي٨َ  ُمٮََس  ْٛ ْٓ َقب٢ًَِ ال٧ُْ  دَتٍّجِ

َْ ْو٤ِْط َو
َ
ِِن ِِف َْٝٮِّم َوأ ْٛ  ىجس142اْػ٤ُ

 إٔب غّب ذلك من اآليات.[. ٕٗٔ]األعراؼ:
َْ ُُيِتَّ حمس: فقاؿ أنو ال ٰبب الفساد وا٤بفسدين وأخرب ا٢بق    ُ َواَّللٍّ
َكةدَ  َٛ ِكؽِ حمس: وقاؿ  [،ٕ٘ٓ]البقرة: ىجسا٣ْ ْٛ َْ ُُيِتَّ ال٧ُْ  ُ أي: يبغض  ،[ٗٙ]ا٤بائدة: ىجسي٨َ َواَّللٍّ

  بو فهو صبلح. وقد أثُب اهلل  الفساد، وال ٰبب ا٤بفسدين. "بل كل ما أمر اهلل
والذين آمنوا وعملوا الصا٢بات، وذـ ا٤بفسدين ُب غّب  ،على الصبلح وا٤بصلهْب

 .(ٔ)موضع"
ْٛكِ حمس: فقاؿ كا٤بصلحليس  ا٤بفسد أف   ا٢بق  وأوضح ٥َُ٤ْٕ ال٧ُْ ُ َح َؽ ٨َِ٦ َواَّللٍّ

ِي٨َ حمس [،ٕٕٓ]البقرة: ىجسال٧ُْْى٤ِطِ  ٨َّ اَّلٍّ َّ  َٟ ِ ًٓ َذل َِ رَْض َو٦َة ثَحَْ٪ُ٭٧َة ثَة
َ َْ ٧َةءَ َوا َ٪ة الكٍّ ْٞ َو٦َة َػ٤َ

ُؿوا ٨َ٦ِ انلٍّةرِ  َٛ ِي٨َ َز ُؿوا ََٚٮي٢ٌْ لَِّلٍّ َٛ ةِْلَةِت  Kَز ٤٧ُِٮا الىٍّ َٔ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا َو ٢ُ اَّلٍّ َٕ ْم ََنْ
َ
أ

ِكِؽي٨َ ِِف  ْٛ ةرِ ََكل٧ُْ ضٍّ ُٛ ٢ُ ال٧ُْذٍَِّْٞي ََك٣ْ َٕ ْم ََنْ
َ
رِْض أ

َ َْ  [.ٕٛ-ٕٚ]ص: ىجسL ا
َكةُد ِِف حمس :وحذَّر الشارع من آثار الفساد واإلفساد ُب األرض، فقاؿ  َٛ َ٭َؿ ا٣ْ َّ

٤ٍُّ٭٥ْ يَؿْ  َٕ ٤٧ُِٮا ٣َ َٔ ِي  َْٕي اَّلٍّ ُ٭٥ْ بَ َٞ يِْؽي انلٍّةِس ِِلُِؾي
َ
ِ َواْْلَْعؿِ ث٧َِة ٠ََكجَْخ خ ُٕٮنَ ا٣ََْبّ  ىجسِص

: فالفساد كثر ُب الرب والبهر بسبب ذنوب ا٣بلق، فعاد عليهم ذلك بفساد [، ٔٗ]الرـو
َوةثَُس٥ْ ٨ِْ٦ ُمِىًَجٍح َٚج٧َِة حمس: معايشهم ونقصها، وحلوؿ اآلفات ّٔا، كما قاؿ 

َ
َو٦َة أ

ٮ َخ٨ْ ٠َسرِيٍ  ُٛ ْٕ يِْؽيُس٥ْ َويَ
َ
 [.ٖٓ]الشورى: ىجس٠ََكجَْخ خ

  

                                                

 (.ٓٔ(، األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، البن تيمية )ص:ٕٙٔ/٦ٕٛبموع الفتاوى ) (ٔ)
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الطَّاُعوَف ما اسَتهَاَف قـو   ر الطَّاُغوَف أرَسَل اهللإذا كث" :قاؿ الز٨بشري 
 .(ٔ)"الزَّْواف ىنفيُ كما   ،ونفاىم الزماف ،بالدين إال حاؽ ّٔم ا٥بواف

َو٨َ٦ِ انلٍّةِس ٨ْ٦َ حمس :فقاؿ أف اإلفساد ُب األرض من صفات ا٤بنافقْب بْب اهلل و 
جًَْة َوشُْن٭ِ  ًَةةِ اَلَّ َٟ َْٝٮَُلُ ِِف اْْلَ ِْٕضُج ََلَّ اْْلَِىةِم ُح

َ
َ لََعَ ٦َة ِِف ٤َْٝج٫ِِ و٬ََُٮ خ ِإَوَذا دََٮّلٍّ َقَع  204ُؽ اَّللٍّ

َكةَد  َٛ َْ ُُيِتَّ ا٣ْ  ُ َٟ اْْلَؿَْث َوا٣جٍّْك٢َ َواَّللٍّ ِكَؽ ذًَِ٭ة َويُْ٭٤ِ ْٛ رِْض ِِلُ
َ َْ َ  205ِِف ا ِٜ اَّللٍّ ِإَوَذا ر٢ًَِ ََلُ ادٍّ

ز٥ِْ  ِ
ِْ ةُ ثِة ٍـّ َػَؾد٫ُْ ا٣ِْٕ

َ
والسعي ىاىنا  [.ٕٙٓ-ٕٗٓ]البقرة: ىجس206ََٚعْكُج٫ُ َصَ٭٪٥ٍُّ َوَْلِئَْف ال٧َِْ٭ةُد  أ

َكةدَ حمسىو: القصد.  َٛ َْ ُُيِتَّ ا٣ْ  ُ يعِب بذلك  وال يرضى بو. ،أي: ال ٰبب عملو ،ىجسَواَّللٍّ
 جل ثناؤه: وإذا قيل ٥بذا ا٤بنافق: اتق اهلل وَخْفُو ُب إفسادؾ ُب أْرض اهلل، وسعيَك فيها ٗبا

حرَّـ اهلل عليك من معاصيو، وإىبلكك حروث ا٤بسلمْب ونسلهم استكرب ودخلتو ِعزة 
عليو، وٛبادى ُب غيّْو وضبللو. قاؿ اهلل جل ثناؤه: فكفاه عقوبة  ـ اهلل ة ٗبا حرَّ وَٞبيَّ 

 .(ٕ)من غيو وضبللو، ِصِليُّ ناِر جهنم، ولبئس ا٤بهاد ِلَصالِيَها
 وإتبلؼ وانتهاؾ األعراض، األمواؿ، وسلب الطريق، بقطع األرض ُب واإلفساد

القرآف الكرٙب، ومتوعد عليها بالعذاب ُب اآلخرة  ُب عليها منصوص وعقوبتو ٧برَّـ، النفوس
ْن حمس :كما قاؿ اهلل 

َ
رِْض ََٚكةًدا أ

َ َْ َْٕٮَن ِِف ا َ َورَُقٮََلُ َوشَْك ِي٨َ ُُيَةرِبُٮَن اَّللٍّ اُء اَّلٍّ ـَ إِج٧ٍَّة َص
وْ 
َ
ذ٤ٍُّٮا أ َٞ ٌي  ُح ـْ َٟ لَُ٭٥ْ ِػ ِ ْرِض َذل

َ َْ ْٮا ٨َ٦ِ ا َٛ ْو ُح٪ْ
َ
ٍف أ َٓ رُْص٤ُُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ ِػ

َ
يِْؽيِ٭٥ْ َوأ

َ
َٓ خ ٍُّ َٞ ْو ُت

َ
يَُى٤ٍُّجٮا أ

                                                

ا حبو كهبها إال أنو غالبً و  ،ينبت بْب أعواد ا٢بنطةوىو  )الزؤاف(الزاوف: ويقاؿ لو: و  (،ٜٙ)ص: لكلم النوابغا (ٔ)
 :الزَّْواف: "؛ ولذلك فإنو يلقى وال يؤكل. قاؿ ا١بوىري وىو ٱبالط الرب فيكسبو رداءة ،أسود وأصفر

. و -بالكسر-  (زوف، للجوىري، مادة: )الصهاح ."مثلو، وقد يهمز -بالضم– (الُزوافُ )َحبّّ ٱُبالط البُػرَّ
ضم الزاي مع  :توفيو لغا .حب ٱبالط الرب فيكسبو الرداءة (:زَُّوافُ ) :وقاؿ الفيومي  (.ٕٖٕٔ/٘)

يػَْلم :وأىل الشَّاـ يسمونو ،ُزَوانَة :وكسر الزاي مع الواو الواحدة ،غراب :ا٥بمز وتركو فيكوف وزاف  "الشَّ
 (.ٖٙٛ/ٚ(، وانظر: العْب )ٕٓٙ/ٔ، مادة: )زوف( )ا٤بصباح ا٤بنّب

 (.ٕٗٗ/ٗ( انظر: تفسّب الطربي )ٕ)
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 ٥ًٌ ِْ َٔ َؾاٌب  َٔ ِػَؿةِ  ٌْ جًَْة َولَُ٭٥ْ ِِف ا ٧َُ٤ٮا  Qِِف اَلَّ ْٔ ٤ًَِْ٭٥ْ َٚة َٔ ِؽُروا  ْٞ ْن َت
َ
ِي٨َ دَةثُٮا ٨ْ٦ِ َرج٢ِْ أ ٍّْ اَّلٍّ

ِ إ
 
َ
ٮٌر أ ُٛ َ َد  [.ٖٗ -ٖٖ]ا٤بائدة:  ىجسRرَِظ٥ًٌ  نٍّ اَّللٍّ

فمجرد إخافتو السبيل ىو مرتكٌب الكبّبة، فكيف إذا " :قاؿ ا٢بافظ الذىيب 
أخذ ا٤باؿ؟! وكيف إذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر؟! مع ما غالبهم عليو من ترؾ 

 .(ٔ)"الصبلة، وإنفاؽ ما يأخذونو ُب ا٣بمر والزنا؟!
الفساد ُب ) وىذا بياف من اهلل عز ذكره عن حكم" : جعفرقاؿ أبو و 
ًكة حمس ، الذي ذكره ُب قولو:(األرض ْٛ ٫ٍُّ٩ ٨ْ٦َ َرذ٢ََ َج

َ
ان٢ًَِ خ َٟ ٠َذَبَْ٪ة لََعَ ثَِِن إِِْسَ ِ ْص٢ِ َذل

َ
٨ْ٦ِ أ

رِْض 
َ َْ ْو ََٚكةٍد ِِف ا

َ
ٍف أ ْٛ رْيِ َج َ٘ ِ  أعلم عباده: ما الذي يستهق ا٤بفسُد ُب [.ٕٖ]ا٤بائدة: ىجسث

ال جزاء لو ُب الدنيا إال القتُل، والصلب،  :األرض من العقوبة والنكاؿ، فقاؿ 
وقطُع اليد والرّْجل من خبلٍؼ، أو النفي من األرِض، خزيًا ٥بم. وأما ُب اآلخرة إف ٓب يتْب 

  .(ٕ)"ُب الدنيا، فعذاب عظيم
 مكابرة ،(ٖ)آّاىرة سبيل على إلرعاب أو لقتل أو ماؿ ألخذ الربوز: (ا٢برابة)و
  ،....(ٗ)الشوكة على اعتماًدا

                                                

 .نمشهور بن حس :بتهقيق(، ٕٕٚ)ص:للذىيب  ،رئالكبا (ٔ)

 (.ٖٕٗ/ٓٔتفسّب الطربي ) (ٕ)
يسمى األخذ على سبيل آّاىرة مغالبة أو هنبة، أو خلسة، أو غصًبا، أو انتهابًا واختبلًسا ال سرقة؛ ألف ركن  (ٖ)

(، واإلغارة ُب باب السرقة ٘ٙ/ٚالسرقة األخذ على سبيل االستخفاء. انظر: بدائع الصنائع، للكاسا٘ب )
ماؿ ُب خفاء وحيلة فلذلك ٠بى السارؽ بو؛ ألنو يسارؽ عْب ا٤بسروؽ منو، أو  غّب الئقة؛ ألف السرقة أخذ

(، وانظر: البناية ٖٖٔ/ٜعْب أعوانو على ا٢بفظ، واإلغارة أخذ ُب آّاىرة مكابرة ومغالبة. انظر: ا٤ببسوط  )
 (.ٗ٘/٘(، البهر الرائق شرح كنز الدقائق )ٖٚٛ/٘(، العناية )ٖٗ/ٚشرح ا٥بداية )

بقيد: )اعتماًدا على الشوكة(: ما لو كاف االعتماد على ا٤بغافلة وا٥برب، أو على ضعف آِّب عليو، فبل خرج  ( ٗ)
 يسمي ذلك ُب االصطبلح الشرعي حرابة، وإ٭با ىو من قبيل النهبة و٫بوىا، ولو حكمو ا٣باص بو.
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 .(ٕ)مرتًدا أو ذميِّا كاف ولو لؤلحكاـ، ملتـز مكلف كل من ،(ٔ)الغوث عن البعد مع...
 .الكربى والسرقة الطريق، قطع وتسمى:

 .مكلفوف ٝبيًعا ألهنم بسكره؛ ا٤بتعدي والسكراف وا٤برأة، العبد، التعريف: ُب ويدخل
 ويطلق .الصفات بقية ّٔم ٙبققت إذا وا١بماعة، واحدال أيًضا: ذلك ُب ويدخل

ٲبتنعوف من سلوؾ الطريق الناس  ألف بذلك؛ و٠بوا الطريق، قطاع: الشأف ىذا أرباب على
 .(ٖ)الٍب يكوف ّٔا ىؤالء، فكأهنم قد قطعوىا حقيقة

 مكابرة إرعاب أو لقتل أو ماؿ ألخذ الربوز ىي ا٢برابة بأف السرقة وبْب بينها ويفرؽ
 فا٢برابة. خفية ا٤باؿ أخذ فهي السرقة أما الغوث، عن البعد مع الشوكة على تماًدااع

 أخذ من فيها بد فبل السرقة أما ماؿ، يؤخذ ٓب وإف ا٤بغالبة سبيل على با٣بروج تكتمل
 .(ٗ)ا٣بفية وجو على ا٤باؿ

  .ا٢برابة مأخوذة من حارب ٰبارب ٧باربة وحرابةو 
  

                                                

قرية، ٕبيث لو استغاث اإلنساف منها ( خرج بقيد: )البعد عن مسافة الغوث( وىي ا٤بسافة القريبة من ا٤بدينة أو الٔ)
 لبلغ صوتو أىلها: ما لو كانت ا٤بسافة داخلة ُب حدود الغوث، فبل يسمي العدواف حينئذ حرابة.

( خرج بقيد: )ملتـز لؤلحكاـ(: الكافر ا٢بريب، فهو وإف قتل وأخذ ا٤باؿ، ال يدخل ُب ىذا الباب، وإ٭با ىو كافر ٕ)
ف دخل ُب اإلسبلـ ٓب يؤاخذ ٔبناية جناىا من قبل؛ ألف اإلسبلـ ٯبب حريب مهدر الدـ على كل حاؿ، فإ

 ما قبلو.
 (.ٖٛ-ٕٛ/ٛانظر: الفقو ا٤بنهجي على مذىب اإلماـ الشافعي )(  ٖ)
(، فتح الوىاب بشرح منهج ٔٓٔ/٘(، الغرر البهية )ٗ٘ٔ/ٗنظر: أسُب ا٤بطالب ُب شرح روض الطالب )ا (ٗ)

(، غاية البياف ٜٛٗ/٘(، مغِب احملتاج )ٔٗ٘/ٕلفاظ أيب شجاع )(، اإلقناع ُب حل أٜٜٔ/ٕالطبلب )
(، فتوحات ٕٓٓ/ٗ(، حاشيتا قليويب وعمّبة )ٖ/ٛ(، هناية احملتاج )ٕٖٓشرح زبد ابن رسبلف )ص:

(، إعانة ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٗ(، حاشية البجّبمي على ا٣بطيب )ٕ٘ٔ/٘الوىاب بتوضيح شرح منهج الطبلب )
 (.ٖٔ٘ج على مًب ا٤بنهاج )ص: (، السراج الوىا ٙٛٔ/ٗالطالبْب )
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نابلة عن ا٢برابة: بقطع الطريق، وقالوا: إنو ا٣بروج على وعرب ا٢بنفية والشافعية وا٢ب 
ا٤بارة ألخذ ا٤باؿ على سبيل ا٤بغالبة، على وجو ٲبنع ا٤بارة من ا٤برور، فينقطع الطريق، سواء 
أكاف القطع من ٝباعة أـ واحد، بعد أف يكوف لو قوة القطع، وسواء أكاف القطع بسبلح 

 وتسمى ا٢برابة بالسرقة الكربى.أـ بغّبه من العصا وا٢بجر و٫بو ذلك. 
أما كوهنا سرقة؛ فباعتبار أف قاطع الطريق يأخذ ا٤باؿ خفية عن عْب اإلماـ الذي 
عليو حفظ األمن. وأما كوهنا كربى؛ فؤلف ضرره يعم، حيث يقطع الطريق على ا١بماعة 

 السرقة الٍب عقوبتها ا٢بد نوعاف: . ف(ٔ)بزواؿ األمن
   ٯبب فيها قطع اليد.سرقة صغرى: وىي الٍب :وؿألا

والفرؽ  ا٢برابة. :ويسمى سرقة كربى: وىي أخذ ا٤باؿ على سبيل ا٤بغالبة. :الثاني
بْب ا٢برابة والبغي ىو أف البغي يستلـز وجود تأويل، أما ا٢برابة فالغرض منها: اإلفساد ُب 

 األرض.
ُب األمصار  ٍب قد احتج بعمـو ىذه اآلية ٝبهور العلماء ُب ذىأّم إٔب أف احملاربة

رِْض ََٚكةًداحمس لقولو: ؛وُب السببلف على السواء
َ َْ ْٮَن ِِف ا َٕ وىذا مذىب مالك،  .ىجسَوشَْك

  حٌب قاؿ مالك ، واألوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، أٞبد بن حنبل
: إف ىذا ٧باربة، -ُب الذي يغتاؿ الرجل فيخدعو حٌب يدخلو بيتا فيقتلو، ويأخذ ما معو-

 ال إٔب وٕب ا٤بقتوؿ، وال اعتبار بعفوه عنو ُب إنفاذ القتل. ،لسلطافودمو إٔب ا
طرقات، فأما ُب ػاربة إال ُب الػال تكوف احمل : وقاؿ أبو حنيفة وأصهابو

- عده ٩بن يغيثو ويعينوػػػػلب ؛طريقػبلؼ الػتغاث، ٖبػػوث إذا اسػػهقو الغػار فبل؛ ألنو يلػاألمص
 . (ٔ)"-واهلل أعلم

                                                

(، حاشية الشليب على تبيْب ا٢بقائق ٜٓ/ٚ( بدائع الصنائع )ٖٔٔ/ٛانظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ٔ)
 (.ٜٔٗ/ٗ(، الشرح الصغّب )ٜٗٔ/ٙ(. ومواىب ا١بليل )ٓٛ/ٚ(، البناية شرح ا٥بداية )ٖٕ٘/ٖ)
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ًَةحمس ُب قولو:  قاؿ ابن جرير جْ ٌي ِِف اَلَّ ـْ َٟ لَُ٭٥ْ ِػ ِ يعِب: شرّّ وعار وذلٌة،  ،ىجسَذل
ِ حمس ونكاؿ وعقوبة ُب عاجل الدنيا قبل اآلخرة. ِػَؿة ٌْ أي: إذا ٓب يتوبوا من  ،ىجسَولَُ٭٥ْ ِِف ا

فعلهم ذلك حٌب ىلكوا ُب اآلخرة، مع ا٣بزي الذي جازيتهم بو ُب الدنيا، والعقوبة الٍب 
٥ًٌ حمس .يهاعاقبتهم ّٔا ف ِْ َٔ َؾاٌب   .(ٕ)، يعِب: عذاب جهنمىجسَٔ

يعصوهنما وال  : ورسولو  معُب ٰباربوف اهلل" :قاؿ الواحدي 
رِْض ََٚكةًداحمس .كل من عصاؾ فهو ٧بارب لك  .يطيعوهنما

َ َْ َْٕٮَن ِِف ا أي: بالقتل  ،ىجسَوشَْك
ورسولو، وإف  والسرقة وأخذ األمواؿ، فكل من أخذ السبلح على ا٤بسلمْب فهو ٧بارب هلل 

 ، وىذا قوؿ مالك، واألوزاعي، ومذىب الشافعي(ٖ)كاف ُب بلد كا٤بكابر ُب الببلد
"(ٗ). 

                                                                                                                                   

"لو كابر إنسانًا ليبًل حٌب سرؽ متاعو ليبًل :  (. قاؿ مشس األئمة السرخسيٜٜ/ٖتفسّب ابن كثّب ) (ٔ)
فعليو القطع؛ ألف سرقتو قد ٛبت حْب كابره ليبًل؛ فإف الغوث بالليل قل ما يلهق صاحب البيت، وىو 
عاجز عن دفعو بنفسو، فيكوف ٛبكنو من ذلك بالناس والسارؽ قد استخفى فعلو من الناس ٖببلؼ ما إذا  

خذ منو مااًل فإنو ال يلزمو القطع استهسانًا؛ ألف الغوث ُب ا٤بصر بالنهار يلهقو كابره ُب ا٤بصر هناًرا حٌب أ
(. فمن ٔ٘ٔ/ٜعادة، فاآلخذ ٦باىر بفعلو غّب مستخف لو، وذلك ٲبكن نقصانًا ُب السرقة". ا٤ببسوط )

بوا، فهم شروط ا٢برابة: آّاىرة بأف يأخذوا ا٤باؿ جهرًا، فإف أخذوه ٨بتفْب فهم سراؽ، وإف اختطفوه وىر 
عليهم، وكذلك إف خرج الواحد واالثناف على آخر قافلة، فسلبوا منها شيًئا؛ ألنو ال  منتهبوف، ال قطع

يرجعوف إٔب منعة وقوة، وإف خرجوا على عدد يسّب فقهروىم، فهم قطاع طريق. وىذا مذىب ا٢بنفية 
والذي ٬بتاره أف : يب ا٤بالكي والشافعية وا٢بنابلة. وخالف ُب ذلك ا٤بالكية والظاىرية. قاؿ ابن العر 

ا٢برابة عامة ُب ا٤بصر والقفر، وإف كاف بعضها أفهش من بعض، ولكن اسم ا٢برابة يتناو٥با، ومعُب ا٢برابة 
(، الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع  ٖٖٕ/ٜ(، ٙبفة احملتاج )٘ٗٔ/ٜموجود فيها. انظر: ا٤بغِب، البن قدامة )

(، ٓ٘ٔ/ٙ(، كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع )ٕٚٛ/ٗأٞبد بن حنبل ) (، اإلقناع ُب فقو اإلماـٖٗٓ/ٓٔ)
 (. ٜٙٗ -ٛٙٗ/ٕ(، فقو السنة )ٜ٘/ٕأحكاـ القرآف، للقاضي أيب بكر بن العريب )

 (.ٔٓٔ/ٖ(، تفسّب ابن كثّب )ٕٚٚ -ٕٙٚ/ٓٔ( تفسّب الطربي )ٕ)
  تأخذ ا٤بكابرة حكم ا٢برابة باعتبارىا وصًفا من أوصاؼ ا٢برابة. (ٖ)
 (.ٔٛٔ/ٕالوسيط ُب تفسّب القرآف آّيد ) (ٗ)
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ُب اآلية: من شهر السبلح ُب فئة اإلسبلـ، وأخاؼ   قاؿ ابن عباسو 
السبيل، ٍب ظفر بو وقدر عليو، فإماـ ا٤بسلمْب فيو با٣بيار إف شاء قتلو وإف شاء صلبو، 

 ، ، وكذا قاؿ سعيد بن ا٤بسيب و٦باىد والضهاؾ(ٔ)لووإف شاء قطع يده ورج
ومستند ىذا القوؿ أف ظاىر )أو( للتخيّب كما ُب نظائر ذلك ُب القرآف، كقولو ُب كفارة 

ٍٟ حمسالفدية:  ْو نُُك
َ
ْو َوَؽٍَٝح أ

َ
ًَةٍم أ  وكقولو ُب كفارة اليمْب: [،ٜٙٔ]البقرة: ىجسَِْٚٛؽيٌَح ٨ْ٦ِ ِو

ِ َمَكة٠ِْيَ حمس ة ََرَ َٔ ةُم  َٕ َْ ِ ْو ََتْؿِيُؿ َرَرَجحٍ إ
َ
ْو ٠ِْكَٮُتُ٭٥ْ أ

َ
٤٬ًُِْس٥ْ أ

َ
٧ُِٕٮَن أ ُْ ٍِ ٦َة ُت وَْق

َ
 ىجس ٨ِْ٦ أ

 وىذه كلها على التخيّب، فكذلك فلتكن ىذه اآلية. [.ٜٛ]ا٤بائدة:
عن ابن   وقاؿ ا١بمهور: ىذه اآلية منزلة على أحواؿ، كما قاؿ الشافعي

 ُب قطاع الطريق:   عباس
  ا.وا ا٤باؿ قتلوا وصلبو إذا قتلوا وأخذ - ٔ
  .وإذا قتلوا وٓب يأخذوا ا٤باؿ قتلوا وٓب يصلبوا - ٕ
  .وإذا أخذوا ا٤باؿ وٓب يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خبلؼ - ٖ
وإذا أخافوا السبيل وٓب يأخذوا ا٤باؿ نفوا من األرض. وىكذا قاؿ غّب واحد  - ٗ

ؾ حٌب ٲبوت ٗبنعو من الطعاـ ا ويَب من السلف واألئمة. واختلفوا، ىل يصلب حيِّ 
ا لغّبه من  وتشديدً  ٍب يصلب، تنكيبًل اًل والشراب، أو يقتلو برمح أو ٫بوه، أو يقتل أوَّ 

الثقة، وعليو التكبلف. وأما  ا٤بفسدين؟ ُب ذلك كلو خبلؼ ٧برر ُب موضعو، وباهلل 
رِْض حمس: قولو 

َ َْ ْٮا ٨َ٦ِ ا َٛ ْو ُح٪ْ
َ
 يقدر عليو قاؿ بعضهم: ىو أف يطلب حٌبفقد  ىجسأ

  .(ٕ)فيقاـ عليو ا٢بد أو يهرب من دار اإلسبلـ

                                                

(، الناسخ وا٤بنسوخ، أليب جعفر النهاس ٓٓٔ/ٖ(، تفسّب ابن كثّب )ٖٕٙ/ٓٔ( انظر: تفسّب الطربي )ٔ)
أخرجو: ابن جرير وابن ا٤بنذر وابن أيب حاًب والنهاس ُب )ناسخو( : " (.  قاؿ السيوطيٕٜٖ)ص:

 (. ٛٙ/ٖعن ابن عباس" الدر ا٤بنثور )
 (.ٕٛٙ/ ٓٔانظر: تفسّب الطربي )( ٕ)
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وقاؿ آخروف: ىو أف ينفى من بلده إٔب بلد آخر، أو ٱبرجو السلطاف أو نائبو من 
 معاملتو بالكلية. 

ينفى من جند إٔب جند سنْب وال ٱبرج من دار  : وقاؿ عطاء ا٣براسا٘ب
: إنو ينفى وال ٱبرج من أرض اإلسبلـ، وكذا قاؿ سعيد بن جبّب ومقاتل بن حياف

،  اإلسبلـ. وقاؿ آخروف: ا٤براد بالنفي ىهنا السجن، وىو قوؿ أيب حنيفة وأصهابو
أف ٱبرج من بلده إٔب بلد آخر فيسجن  :أف ا٤براد بالنفي ىهنا : واختار ابن جرير

 وقد بسط األحكاـ ذات الصلة الفقهاء ُب مصنفاهتم.  .(ٔ)فيو
حملاربْب بالتوبة قبل القدرة عليهم، وذلك ُب شأف ما وجب ويسقط حد ا٢برابة عن ا

وىو ٙبتم القتل، والصلب، والقطع من خبلؼ، والنفي، وىذا ٧بل  ،عليهم حقِّا هلل 
 اتفاؽ بْب أصهاب ا٤بذاىب األربعة.

٤ًَْ٭٥ِْ حمس :واستدلوا بقولو  َٔ ِؽُروا  ْٞ ْن َت
َ
ِي٨َ دَةثُٮا ٨ْ٦ِ َرج٢ِْ أ ٍّْ اَّلٍّ

ِ قد  ، فاهلل ىجسإ
 أوجب عليهم ا٢بد، ٍب استثُب التائبْب قبل القدرة عليهم.

أما حقوؽ اآلدميْب فبل تسقط بالتوبة. فيغرموف ما أخذوه من ا٤باؿ عند ا١بمهور. 
قالوا: فأما ا٤بسلم إذا حارب ا٤بسلمْب أو ا٤بعاىدين، وأتى بعض ما ٯبب عليو العقوبة، 

، وعلى اإلماـ إقامة  بينو وبْب اهلل فلن تضع توبتو عنو عقوبة ذنبو، بل توبتو فيما
أما القصاص " :قاؿ القرطيب  .(ٕ)ا٢بد الذي أوجبو اهلل عليو، وأخذه ٕبقوؽ الناس

 .(ٖ)"وحقوؽ اآلدميْب فبل تسقط
  

                                                

 .(ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٖتفسّب ابن كثّب )انظر: ( ٔ)
 (.ٕٚٚ/ٓٔانظر: تفسّب الطربي )( ٕ)
 (.ٛ٘ٔ/ ٙ( تفسّب القرطيب )ٖ)
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أعظهما خطرًا وأثرًا: الفساد العقدي ا٤ببِب على جهل مركب. قاؿ و  ،والفساد أنواع
باب االعتقادات الباطلة. وا١بهل البسيط "ا١بهل ا٤بركب ىو جهل أر  :ابن القيم 

. وا١باىل جهبًل مركًبا يعتقد (ٔ)يطلب صاحبو العلم، أما صاحب ا١بهل ا٤بركب فبل يطلبو"
عن ىؤالء ُب  أنو مصلح وىو من أعظم الناس فساًدا وإفساًدا كما أخرب ا٢بق 

رِْض َٝةلُٮحمس: قولو 
َ َْ ِكُؽوا ِِف ا ْٛ َْ ُت َْ إِجٍُّ٭٥ْ ٥ُ٬ُ  ;ا إِج٧ٍَّة ََن٨ُْ ُمْى٤ُِعٮَن ِإَوَذا ر٢ًَِ لَُ٭٥ْ  خَ

ُُٕؿوَن  َْ شَْن ِكُؽوَن َو٣َِس٨ْ  ْٛ  [.ٕٔ-ٔٔ]البقرة: ىجس>ال٧ُْ
بل فساد األرض ُب  ،الشرؾ بو ىو أعظم الفساد ُب األرض" :قاؿ ابن تيمية 

َكةحمس :و٨بالفة أمره. قاؿ اهلل  ، ا٢بقيقة إ٭با ىو الشرؾ باهلل َٛ َ٭َؿ ا٣ْ َّ ِ ُد ِِف ا٣ََْبّ
يِْؽي انلٍّةِس 

َ
: ىجسَواْْلَْعؿِ ث٧َِة ٠ََكجَْخ خ ُب اآلية: وال تعصوا ُب األرض  (ٕ)قاؿ عطية [،ٔٗ]الرـو

لف: إذا ويهلك ا٢برث ٗبعاصيكم. وقاؿ غّب واحد من السَّ  ،ا٤بطر  فيمسك اهلل
 ،األرضقهط ا٤بطر فالدواب تلعن عصاة بِب آدـ فتقوؿ: اللهم العنهم فبسببهم أجدبت 

أو مطاع  ،وإقامة معبود غّبه وقهط ا٤بطر. وبا١بملة فالشرؾ والدعوة إٔب غّب اهلل 
وال صبلح ٥با وألىلها إال أف  ،ىو أعظم الفساد ُب األرض متبع غّب الرسوؿ 

والطاعة واالتباع لرسوؿ اهلل  ،والدعوة لو ال لغّبه ،وحده ىو ا٤بعبود  يكوف اهلل
، و إذا أمر بطاعة الرسوؿ وغّبه إ٭با ٘بب طاعت،  فإف أمر ٗبعصيتو

وباألمر  ،ودينو أصلح األرض برسولو  فإف اهلل  ،فبل ٠بع وال طاعة
  .و٨بالفة رسولو  ،وهنى عن فسادىا بالشرؾ بو ،بالتوحيد

  

                                                

 .(ٜٕٓ/ٗظر: بدائع الفوائد )( انٔ)
 (، تفسّبٖٚٚ/ٕ(، الوسيط ُب تفسّب القرآف آّيد، للواحدي )ٕٓٗ/ٗ( انظر: الكشف والبياف، للثعليب )ٕ)

 (.ٕٔٔ/ٕ(، ا٣بازف )ٜٜٔ/ٕالبغوي )
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 ،توحيد اهلل  :ر أحواؿ العآب وجد كل صبلح ُب األرض فسببوومن تدبَّ 
ط وتسليط عدو هْ ُب العآب وفتنة وببلء وقَ  رٍّ شَ وكل  .وطاعة رسولو  ،وعبادتو

ومن تدبر  . والدعوة إٔب غّب اهلل ،٨بالفة الرسوؿ  :وغّب ذلك؛ فسببو
وال -ا ا وخصوصً ىذا حق التدبر وجد ىذا األمر كذلك ُب خاصة نفسو وُب غّبه عمومً 

 .(ٔ)"-حوؿ وال قوة إال باهلل
ظم الفساد كما أف التوحيد والشرؾ أعُب موضع آخر: " وقاؿ ابن تيمية 

ة حمس :أعظم الصبلح؛ و٥بذا قاؿ  ًٕ ٤٬ََْ٭ة ِمًَ
َ
٢َ أ َٕ رِْض وََص

َ َْ َٓ ِِف ا َٔ ْٮَن  َٔ إِنٍّ ِْٚؿ
ِكِؽي٨َ  ْٛ بَْ٪ةَء٥ْ٬ُ َوشَْكذَْعِّي نَِكةَء٥ْ٬ُ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن ٨َ٦ِ ال٧ُْ

َ
ًح ٦ِ٪ُْ٭٥ْ يَُؾثُِّط خ َٛ ِ ةن ََ  ُٙ ِٕ ٌْ  ىجسشَْكذَ

ا حمسلسورة بقولو: إٔب أف ختم ا ،[ٗ]القصو: ٤ُٮًّ ُٔ َْ يُؿِيُؽوَن  ِي٨َ  ٤َُ٭ة لَِّلٍّ َٕ ِػَؿةُ ََنْ ٌْ اُر ا َٟ اَلٍّ د٤ِْ
ةَِٝجُح ل٧ُْ٤ِذٍِّْٞيَ  َٕ َْ ََٚكةًدا َوا٣ْ رِْض َو

َ َْ  [.ٖٛ]القصو: ىجسِِف ا
ًَْ٪ةحمسوقاؿ:   ٌَ ان٢ًَِ  ثَِِن  إَِِل  َوَٝ ِكُؽنٍّ  ا١ِْ٣ذَةِب  ِِف  إِِْسَ ْٛ رِْض  ِِف  ََلُ

َ َْ َتْْيِ  ا ٨ُ٤ٍّْٕ  َمؿٍّ ا َوََلَ ٤ُٮًّ ُٔ 
ْص٢ِ  ٨٦ِْ حمسوقاؿ:  [،ٗ]اإلسراء: ىجس٠َجرًِيا

َ
َٟ  أ ِ ان٢ًَِ  ثَِِن  لََعَ  ٠َذَبَْ٪ة َذل ٫ٍّ٩ُ  إِِْسَ

َ
ًكة َرذ٢ََ  ٨٦َْ  خ ْٛ َ٘رْيِ  َج ِ  ث

ٍف  ْٛ وْ  َج
َ
رِْض  ِِف  ََٚكةدٍ  أ

َ َْ ج٧ٍَّة ا
َ
ة انلٍّةَس  َرذ٢ََ  ١ََٚد ًٕ ًَة٬َة َو٨٦َْ  ََجًِ ْظ

َ
ج٧ٍَّة أ

َ
ْظًَ  ١ََٚد

َ
ة انلٍّةَس  ةأ ًٕ  ىجسََجًِ

٢َُٕ حمسوقالت ا٤ببلئكة:  [،ٕٖ]ا٤بائدة: ََتْ
َ
ِكؽُ  ٨٦َْ  ذًَِ٭ة خ ْٛ ُٟ  ذًَِ٭ة ُح  .[ٖٓ]البقرة: ىجساَّل٦َِةءَ  َوشَْكِٛ
وأصل الفساد: الشرؾ والكفر. كما قاؿ عن ا٤بنافقْب:  ،فأصل الصبلح: التوحيد واإلٲباف

رْ حمس
َ َْ ِكُؽوا ِِف ا ْٛ َْ ُت ِكُؽوَن  ;ِض َٝةلُٮا إِج٧ٍَّة ََن٨ُْ ُمْى٤ُِعٮَن ِإَوذَا ر٢ًَِ لَُ٭٥ْ  ْٛ َْ إِجٍُّ٭٥ْ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ خَ

ُُٕؿوَن  َْ شَْن وذلك أف صبلح كل شيء أف يكوف ٕبيث  [.ٕٔ-ٔٔ]البقرة: ىجس>َو٣َِس٨ْ 
ٰبصل لو وبو ا٤بقصود الذي يراد منو؛ و٥بذا يقوؿ الفقهاء: العقد الصهيح ٩با ترتب عليو 

والصهيح  .ه. والفاسد ما ٓب يَبتب عليو أثره وٓب ٰبصل بو مقصودأثره وحصل بو مقصود
   .(ٕ)"ا٤بقابل للفاسد ُب اصطبلحهم ىو الصاّب

                                                

 (.ٗٔ/ٖ(، وانظر: بدائع الفوائد، البن القيم )ٕ٘ -ٕٗ/٦ٔ٘بموع الفتاوى ) (ٔ)
 (.ٗٙٔ -ٕٙٔ/٦ٔٛبموع الفتاوى ) (ٕ)
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فإذا كثرت ا٤بظآب، وامتؤلت بالقضايا احملاكم، وانتشرت الرشوة، وشاع شراء الذمم، 
وفسد القضاء، وأىدرت ا٢بقوؽ، وبغى الناس بعضهم على بعض، فإف األمة يصيبها 

بلء والفقر والضعف والتخلف، وتصبح مطمًعا ألعدائها، وتغدو تابعة ضعيفة ُمؤٛبَِرًة الب
َقادة. ِكُس٥ْ حمس :قاؿ اهلل  خاضعًة ذليلة ُمنػْ ُٛ جْ

َ
ًُُس٥ْ لََعَ خ ْ٘ َ٭ة انلٍّةُس إِج٧ٍَّة َب حَّ

َ
 ىجسيَة خ

ِك٫ِ حمس :وقاؿ  [،ٖٕ]يونس: ْٛ  [.ٓٔ]الفتح: ىجسَذ٨ْ٧َ ٩ََسَر َٚإِج٧ٍَّة َح٪١ُُْر لََعَ َج
اهلل قاؿ  ا٤بكر والبغي والنكث. :قاؿ بعض السلف: ثبلث من ُكنَّ فيو ُكنَّ عليو

: ٫ِ٤٬ِْ حمس
َ
ٍّْ ثِأ

ِ ًُِّئ إ ُٜ ال١ْ٧َُْؿ الكٍّ َْ َُيًِ ًُُس٥ْ لََعَ حمس :وقاؿ تعأب ،[ٖٗ]فاطر: ىجسَو ْ٘ إِج٧ٍَّة َب
ِكُس٥ْ  ُٛ جْ

َ
ِك٫ِ َذ٨ْ٧َ ٩ََسَر َٚإِج٧ٍَّة َح٪١ُُْر لََعَ حمس :وقاؿ  ،[ٖٕ]يونس: ىجسخ ْٛ  [.ٓٔ]الفتح: ىجس َج

فيو كن عليو،  أربع من كن فيو كن لو، وثبلث من كن : وقاؿ مكهوؿ
ُ حمس: فاألربع البلٌب لو: فالشكر واإلٲباف والدعاء واالستغفار، قاؿ اهلل  ٢َُٕ اَّللٍّ ْٛ ٦َة َح

َؾاثُِس٥ْ إِْن َم١َْؿت٥ُْ َوآ٦َ٪ُْذ٥ْ  َٕ ِ بَُ٭٥ْ َو٦َة َكَ حمس :وقاؿ اهلل  [،ٚٗٔ]النساء: ىجسث ّؾِ َٕ ُ ِِلُ َن اَّللٍّ
ُِْ٘ٛؿونَ  َبُ٭٥ْ و٥ْ٬َُ شَْكَذ ّؾِ َٕ ٦ُ ُ ٩َْخ ذًِِ٭٥ْ َو٦َة ََكَن اَّللٍّ

َ
٢ُْٝ ٦َة حمس: وقاؿ  [،ٖٖ]األنفاؿ: ىجسَوخ

َْ ُدََعؤُُز٥ْ   ثُِس٥ْ َرّّبِ لَْٮ
ُ
َجأ ْٕ   .[ٚٚ]الفرقاف: ىجسَح

٨ْ٧َ ٩ََسَر ذَ حمس :وأما الثبلث البلٌب عليو: فا٤بكر والبغي والنكث، قاؿ اهلل 
ِك٫ِ  ْٛ ٫ِ٤٬ِْ حمسوقاؿ تعأب:  [،ٓٔ]الفتح: ىجسَٚإِج٧ٍَّة َح٪١ُُْر لََعَ َج

َ
ٍّْ ثِأ

ِ ًُِّئ إ ُٜ ال١ْ٧َُْؿ الكٍّ َْ َُيًِ  ىجسَو
ِكُس٥ْ حمس :وقاؿ  ،[ٖٗ]فاطر: ُٛ جْ

َ
ًُُْ٘س٥ْ لََعَ خ  .(ٔ)"[ٖٕ]يونس: ىجسإِج٧ٍَّة َب

ة العامَّ ال يعذب  اف يقاؿ: إف اهلل ك : العزيز عبد بن عمر وقاؿ
 .(ٕ)ا استهقوا  العقوبة كلهمة. ولكن إذا عمل ا٤بنكر جهارً بذنب ا٣باصَّ 

                                                

  (.ٕٕٙ -ٕٕ٘/ٓٙ) تاريخ دمشق(، ٔٛٔ/٘) حلية األولياء (.ٕٚٗ -ٕٙٗ/٘انظر: تفسّب القرطيب ) (ٔ)

(، ٜٕٛ/٘[، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ٖٔ٘ٔ[، وابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( ]ٖٖٙٙأخرجو مالك ُب )ا٤بوطأ( ]( ٕ)
 [.ٕٔٚ[، وا٢بميدي ]ٜٚٔٚوالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

614 

 

إف الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديو، أوشك أف )) وُب ا٢بديث:
  .(ٔ)((يعمهم اهلل بعقاب

ما من قـو يعمل فيهم . وُب رواية: ))(ٕ)((إذا رأوا المنكر)وُب رواية: )
على أف يغيروا، ثم ال يغيروا، إال يوشك أف يعمهم اهلل منو  بالمعاصي، ثم يقدروف

 .(ٖ)((بعقاب
والذي نفسي بيده ))قاؿ:  عن النيب   عن حذيفة بن اليمافو 

ا منو ثم لتأمرف بالمعروؼ ولتنهوف عن المنكر أو ليوشكن اهلل أف يبعث عليكم عقابً 
 .(ٗ)((تدعونو فال يستجاب لكم
 منها: الذنوب أف وىو عظيم، الفقو "وىذا :ريب الع ابن قاؿ القاضي أبو بكر

 تتعجل ا٤بنكر عن والسكوت اآلخرة، إٔب ّٔا ٲبهل ما ومنها: عقوبتو،  اهلل يُػَعجّْل ما
 الظلمة من الذؿ وركوب والثمرات، واألنفس األمواؿ بنقو الدنيا ُب عقوبتو

 .(٘)للخلق..."
  

                                                

[، وابن حباف ٘ٙ[، والبزار ]ٕٛٙٔ[، والَبمذي ]ٖٖٛٗ[، وأبو داود ]ٔ[، وابن ٞبيد ]ٜٕأخرجو أٞبد ]( ٔ)
"إسناده صهيح". رياض  : اإلماـ النووي [. قاؿٖ[، وا٢بميدي ]ٜٕٛٔٓ[، والبيهقي ]ٖٗٓ]

 (.ٖٖٔ(، األذكار )ص:ٜٚالصا٢بْب )ص:
[، ٕٛٔ[، وأبو يعلى ]ٕٜٓٔٔ[، والنسائي ُب )الكربى( ]٘ٓٓٗ[، وابن ماجو ]ٖ٘، ٙٔ، ٔأخرجو أٞبد ]( ٕ)

 [.ٛ٘[، والضياء ]ٖ٘ٓوابن حباف ]
 [.ٜٕٔٔٓ[، والبيهقي ]ٖٖٛٗأخرجو أبو داود ]( ٖ)
 [، وقاؿ: " ىذا حديث حسن".ٜٕٙٔ[، والَبمذي ]ٜٕ[،  وأٞبد ]ٜٕٙٔيب شيبة ]( أخرجو ابن أٗ)
 (.٘ٔ/ٜعارضة األحوذي )( ٘)
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دخل   أف النيب  عن زينب بنت جهشوقد جاء ُب ا٢بديث: 
قد اقترب، فتح اليـو من رَْدـِ  ر  للعرب من شَ  ال إلو إال اهلل، ويلٌ ))ا يقوؿ: عليها فزعً 

 وَحلََّق بإصبعو اإلّٔاـ والٍب تليها، قالت زينب بنت جهش ((،يأجوج ومأجوج ِمْثُل ىذه
:  :((نعم إذا كثر الَخَبثُ ))فقلت يا رسوؿ اهلل: أهنلك وفينا الصا٢بوف؟ قاؿ(ٔ). 
عن ىبلؾ بعض األمم بسبب ا٤بعاصي وكفراف النعم  قد أخرب ا٢بق و 
رِْض حمس :فقاؿ 

َ َْ ٧َةءِ َوا ٤ًَِْ٭٥ْ ثََؿََكٍت ٨َ٦ِ الكٍّ َٔ ذَْع٪َة  َٛ ْٮا ٣َ َٞ َؿى آ٦َُ٪ٮا َواتٍّ ُٞ ٢َ٬ْ ا٣ْ
َ
نٍّ أ

َ
َولَْٮ أ

َػْؾ٩َة٥ْ٬ُ ث٧َِة ََك٩ُٮا يَْسِكجُٮنَ 
َ
ثُٮا َٚأ ُ حمس :اؿ وق [.ٜٙ]األعراؼ: ىجسَو٣َِس٨ْ ٠َؾٍّ َوََضََب اَّللٍّ

 ِ ٥ُِٕ اَّللٍّ جْ
َ
َؿْت ثِد َٛ ِ ٦َََكٍن ََٚس

ًؽا ٨ْ٦ِ ُُكّ َٗ تًَِ٭ة رِزُْرَ٭ة َر
ْ
٧َهِ٪ًٍّح يَأ ُْ ًٓ َْٝؿيًَح ََك٩َْخ آ٦ِ٪ًَح ٦ُ َذاَرَ٭ة ٦ََس

َ
َٚأ

ُٕٮنَ  ُ ِْلَةَس اْْلُٮِع َواْْلَٮِْف ث٧َِة ََك٩ُٮا يَْى٪َ  [.ٕٔٔ]النهل: ىجساَّللٍّ
وكم  ؟!٢بذر ا٢بذر من ا٤بعاصي فكم سلبت من نعما" :قاؿ ابن رجب 

 .(ٕ)؟!"ديار منخربت  وكم ؟!جلبت من نقم
ومن عقوباهتا أهنا تُزِيُل النػَّْعَم ا٢باضرة،  ،تُزِيُل النػَّْعم ا٤بعاصي" :القيم وقاؿ ابن 

ما ُحِفَظ َمْوُجوُدَىا ٗبثِل  وتَػْقَطُع النػَّْعَم الواِصَلة، فَػُتزِيُل ا٢باصل، وَٛبَْنُع الواصل فإفَّ نَِعَم اهللِ 
فإف ما عنده ال يناؿ إال بطاعتو، وقد جعَل  ؛طَاَعِتو، وال اْسُتْجِلَب َمْفُقوُدَىا ٗبثِل طَاَعِتو

ا١بالبة  ا وآفة، َسَبًبا ٯَبِْلُبو، وآَفًة تُػْبِطُلُو، فجعل أسباب نعمولكل شيء سببً  اهلل 
إذا أراد حفظ نعمتو على عبده أ٥بمو رعايتها ٥با طاعتو، وآفاهتا ا٤بانعة منها معصيتو، ف

 .(ٖ)"بطاعتو فيها، وإذا أراد زوا٥با عنو خذلو حٌب عصاه ّٔا

                                                

 [.ٕٓٛٛ[، مسلم ]ٖ٘ٔٚ، ٜ٘ٓٚ، ٜٖٛ٘، ٖٖٙٗالبخاري ]( صهيح ٔ)
 (.ٚٗٔ -ٙٗٔلطائف ا٤بعارؼ )ص:( ٕ)
 (.ٙٓٔا١بواب الكاُب )ص: (ٖ)
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الفساد األخبلقي، والفساد االجتماعي، والفساد  ، منها:الفساد أنواعوا٢باصل أف 
، والفساد البيئي..إٔب والفساد االقتصادي والفساد ا٤بؤسسي، ،السياسي، والفساد اإلداري

  غّب ذلك ٩با سيأٌب بيانو.
 ويتفاوت ا٣بطر واألثر ٕبسب ذلك الفساد ومدى انتشاره وتفشيو.

نُوبِ واإلفساد ُب األرض من كبائر  ا٤بتوعد عليها بالعذاب ُب اآلخرة، كما جاء ُب  الذُّ
إف ))يقوؿ:  قالت: ٠بعت النيب  ،األنصارية خولة  : عنا٢بديث

 .(ٔ)((يـو القيامة ارُ  بغير َحق ، فلهم النَّ  يَػَتَخوَُّضوَف في ماؿ اهللرجااًل 
وال ٱبفى أف تفشي الفساد ٩با يهدد تقدـ األمم، ويهدـ ا٤ببادئ والقيم، ويدمر 
األخبلؽ، ويفسد الذّْمم، ويُذىب بركة األرزاؽ، ويهدر ا١بهود، ويضعف الببلد، ويطمع 

 األعداء. 
 ،ومدح فاعليها ،حهاعلى ٙبصيل مصاّب اآلخرة ٗبد  بُّ الرَّ  وقد حثَّ "

عن ارتكاب ا٤بفاسد  اهلل وزجر  ،وٗبا رتب عليها من ثواب الدنيا واآلخرة وكرامتهما
 .وٗبا رتبو عليها من عقاب الدنيا واآلخرة وإىانتهما ،وذـ فاعليها ،بذمها

والعرؼ  ،وا٢بسنات والسيئات ،باحملبوب وا٤بكروه :ويعرب عن ا٤بصاّب وا٤بفاسد
 .(ٕ)"وا٢بسن والقبح ،والنفع والضر ،الشروا٣بّب و  ،والنكر

  .(ٖ)وقد غلب ُب القرآف استعماؿ ا٢بسنات ُب ا٤بصاّب، والسيئات ُب ا٤بفاسد
  

                                                

 وسيأٌب ُب )السرقة(. [.ٖٛٔٔصهيح البخاري ]( ٔ)
 (.ٖٛ -ٖٚ)ص: عز الدين بن عبد السبلـ، الفوائد ُب اختصار ا٤بقاصد (ٕ)
  (.٘/ٔ) عز الدين بن عبد السبلـ، قواعد األحكاـانظر:  (ٖ)
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 ؛إذا اجتمعت مصاّب ومفاسد فإف أمكن ٙبصيل ا٤بصاّب ودرء ا٤بفاسد فعلنا ذلكو"
ذُ حمس :لقولو  ؛فيهما  ألمر اهلل امتثااًل  ْٕ َُ َ ٦َة اْقَذ ٮا اَّللٍّ ُٞ وإف  .[ٙٔ]التغابن:  ىجس٥ْ َٚةتٍّ

وال نبإب  ،تعذر الدرء والتهصيل فإف كانت ا٤بفسدة أعظم من ا٤بصلهة درأنا ا٤بفسدة
 .(ٔ)"بفوات ا٤بصلهة

وتعطيل  ،الشريعة مبناىا على ٙبصيل ا٤بصاّب وتكميلها" : تيميةوقاؿ ابن 
ودفع  ،ٮبافإذا تعارضت كاف ٙبصيل أعظم ا٤بصلهتْب بتفويت أدنا ،ا٤بفاسد وتقليلها

 .(ٕ)"أعظم ا٤بفسدتْب مع احتماؿ أدناىا ىو ا٤بشروع
فإف الشريعة مبناىا على ٙبصيل ا٤بصاّب وتكميلها، وتعطيل وُب )منهاج السنة(: "

ا٤بفاسد، وتقليلها ٕبسب اإلمكاف، ومعرفة خّب ا٣بّبين وشر الشرين، حٌب يقدـ عند 
 .(ٖ)"ويدفع شر الشرين ،التزاحم خّب ا٣بّبين

وليعلم العاقل أف العقل والشرع يوجباف ٙبصيل ا٤بصاّب ": بن القيم وقاؿ ا
وتكميلها، وإعداـ ا٤بفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيو مصلهة ومفسدة، 
وجب عليو أمراف: أمر علمي، وأمر عملي، فالعلمي: معرفة الراجح من طرُب ا٤بصلهة 

 .(ٗ)"إيثار األصلح لووا٤بفسدة، فإذا تبْب لو الرجهاف وجب عليو 
حاربتها فقد وحيثما كانت ا٤بفسدة  ،وجدت ا٤بصلهة فثمَّ شرع اهلل  فهيث

 -ُب كل شريعة–وقد ُشرع ألجل ذلك  . الرسلغايات بعثة  من، وىذا الشريعة
 حدود وعقوبات رادعة زاجرة.

 

                                                

 (.ٜٛ/ٔ) قواعد األحكاـ (ٔ)
 (.ٕٗٛ/ٕٛ) ٦بموع الفتاوى (ٕ)
 (.ٛٔٔ/ٙ) منهاج السنة النبوية (ٖ)
 (.ٕٕٔ)ص: ا١بواب الكاُب (ٗ)
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 من خالؿ اآليات: في األرض نماذج من المفسدين - ٕ
َـّ اهلُل  ساد واإلفساد، وذكر ٭باذج من ا٤بفسدين من األمم الٍب الف ىذا وقد ذ

 أعما٥بم الشنيعة، من أمثاؿ:خلت بأوصافهم، وعاب عليهم 
 
 :فرعوف وجنوده أ.

ُـّ إفساد فرعوف ُب آيات كثّبة، وذكر عاقبتو ُب الدنيا واآلخرة، فمن  فقد جاء ذ
ِ حمس :ذلك: قولو  ِْٕؽ٥ِْ٬ ُمٮََس ثِآيَةد َٕسَْ٪ة ٨ْ٦ِ َب ْؿ ُث٥ٍّ َب ُْ ٧َُ٤ٮا ثَِ٭ة َٚةجْ َْ ْٮَن َوَم٤َه٫ِِ َذ َٔ َ٪ة إَِِل ِْٚؿ

ِكِؽي٨َ  ْٛ َٙ ََكَن ََعِٝجَُح ال٧ُْ رِْض حمس :وقاؿ  [،ٖٓٔاألعراؼ:] ىجس٠ًَْ
َ َْ َٕةٍل ِِف ا ْٮَن ٣َ َٔ ِإَونٍّ ِْٚؿ

رِْض وَ حمس :وقاؿ  [،ٖٛيونس:] ىجسِإَو٫ٍُّ٩ ل٨َ٧َِ ال٧ُْْْسِذِْيَ 
َ َْ َٓ ِِف ا َٔ ْٮَن  َٔ ٤٬ََْ٭ة إِنٍّ ِْٚؿ

َ
٢َ أ َٕ َص

ِكِؽي٨َ  ْٛ بَْ٪ةَء٥ْ٬ُ َوشَْكذَْعِّي نَِكةَء٥ْ٬ُ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن ٨َِ٦ ال٧ُْ
َ
ًح ٦ِ٪ُْ٭٥ْ يَُؾثُِّط خ َٛ ِ ةن ََ  ُٙ ِٕ ٌْ ة شَْكَذ ًٕ ًَ   ىجسِم

ةحمس عن آؿ فرعوف: وقاؿ  ،[ٗ]القصو: ةً  آيَةُت٪َة َصةَءتُْ٭٥ْ  ٧َ٤ٍَّٚ  ِقْعؿٌ  ٬ََؾا َٝةلُٮا ٦ُجَِْصَ
٪َذَْ٭ة ثَِ٭ة واوََصَعؽُ  = ٦ُجِْيٌ  َٞ ُكُ٭٥ْ  َواْقتًَْ ُٛ جْ

َ
٧ًْ٤ة خ ا ُّ ٤ُٮًّ ُٔ ؿْ  َو ُْ َٙ  َٚةجْ  ََعِٝجَحُ  ََكنَ  ٠ًَْ

ِكِؽي٨َ  ْٛ  [.ٗٔ-ٕٔالنمل:] ىجس<ال٧ُْ
ِإَوذْ ََٚؿْرَ٪ة ثُِس٥ُ حمس :عاقبة آؿ فرعوف ُب الدنيا واآلخرة فقاؿ  وذكر اهلل 

 َٔ َْٗؿْرَ٪ة آَل ِْٚؿ َ
َْنًَْ٪َةُز٥ْ َوأ

َ
ُؿونَ اْْلَْعَؿ َٚد ُْ جُْذ٥ْ تَ٪ْ

َ
ِب حمس :وقاؿ  [،ٓ٘البقرة:] ىجسْٮَن َوخ

ْ
٠ََؽأ

َؿْر٪َة آَل ِٚؿْ  ْٗ َ
١َْ٤٬َْ٪ة٥ْ٬ُ ثُِؾ٩ُٮبِِ٭٥ْ َوأ

َ
ثُٮا ثِآيَةِت َربِِّ٭٥ْ َٚأ ِي٨َ ٨ْ٦ِ َرج٤ِْ٭٥ِْ ٠َؾٍّ ْٮَن َواَّلٍّ َٔ ْٮَن آِل ِْٚؿ َٔ

ةل٧ِِْيَ  َّ ْؽ آدَ حمس: وقاؿ  [،ٗ٘األنفاؿ:] ىجسَوَُّكٌّ ََك٩ُٮا  َٞ ْل َو٣َ
َ
َٓ آيَةٍت ثَحَِّ٪ةٍت َٚةْقأ حَْ٪ة ُمٮََس تِْك

َٟ يَة ُمٮََس َمْكُعٮًرا  َّ٪ ُّ َ ََ ْٮُن إِّّنِ  َٔ ةَل ََلُ ِْٚؿ َٞ ان٢ًَِ إِذْ َصةَء٥ْ٬ُ َذ ٧ِْ٤َخ ٦َة  101ثَِِن إِِْسَ َٔ ْؽ  َٞ َٝةَل ٣َ
 
َ ََ رِْض ثََىةنَِؿ ِإَوّّنِ 

َ َْ ٧ََٮاِت َوا ٍّْ َربَّ الكٍّ
ِ ءِ إ َْ َل ٬َُؤ ـَ ْ٩

َ
ْٮُن ٦َسُْجٮًرا خ َٔ َٟ يَة ِْٚؿ َّ٪ ْن  102ُّ

َ
َراَد أ

َ
َٚأ

ة  ًٕ ٫ُ ََجًِ َٕ َْٗؿْرَ٪ةهُ َو٨ْ٦َ ٦َ َ
رِْض َٚأ

َ َْ ٍـ٥ْ٬ُّ ٨َ٦ِ ا  :وقاؿ  [،ٖٓٔ-ٔٓٔاإلسراء:] ىجس103شَْكذَِٛ
ِي آ٦َ٪َْخ ث٫ِِ بَ٪ُ حمس ٍّْ اَّلٍّ

ِ َْ إََِلَ إ  ٫ٍُّ٩
َ
َؿُق َٝةَل آ٦َ٪ُْخ خ َ٘ ْدَرَك٫ُ ا٣ْ

َ
٩َة ٨َِ٦ َظِتٍّ إِذَا أ

َ
ان٢ًَِ َوخ ٮ إِِْسَ

ِكِؽي٨َ  :8ال٧ُْْك٧ِِ٤َْي  ْٛ َىًَْخ َرج٢ُْ َوُك٪َْخ ٨َِ٦ ال٧ُْ َٔ َن َوَْٝؽ  ٌْ َٟ  ;8آ ِ َٟ ثِجََؽ٩ ً َٚةِْلَٮَْم ُج٪َّضِ
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َ٘ة٤ُِٚٮَن  َٟ آيًَح ِإَونٍّ ٠َسرًِيا ٨َ٦ِ انلٍّةِس َخ٨ْ آيَةدَِ٪ة ٣َ َٛ  وقاؿ ،[ٕٜ-ٜٓ]يونس: ىجس>8َِل١َُٮَن ل٨ْ٧َِ َػ٤ْ
: ةٍن ٦ُجٍِْي حمس َُ رَْق٤َْ٪ة ُمٮََس ثِآيَةدَِ٪ة وَُق٤ْ

َ
ْؽ أ َٞ ْٮَن  @8َو٣َ َٔ ْمَؿ ِْٚؿ

َ
ٮا أ ُٕ ْٮَن َوَم٤َه٫ِِ َٚةتٍَّج َٔ إَِِل ِْٚؿ

ْٮَن ثِؿَِمًٍؽ  َٔ ْمُؿ ِْٚؿ
َ
ْوَرَد٥ُ٬ُ انلٍّةَر َوبِئَْف الْٮِْرُد ال٧َْْٮُرودُ  8Aَو٦َة أ

َ
ًَة٦َحِ َٚأ ُؽُم َٝٮ٫ُ٦َْ يَٮَْم ا٣ِْٞ ْٞ  8B َح

ًَة٦َحِ ثِئَْف الّؿُِْٚؽ ال٧َْْؿُٚٮُد  ْٕ٪ًَح َويَٮَْم ا٣ِْٞ َ٣ ِ ٮا ِِف ٬َِؾه ُٕ ِ دْج
ُ
: وقاؿ  [،ٜٜ-ٜٙىود:] ىجس8Cَوخ
ُٕٮَن حمس َْ يُؿَْص جٍُّ٭٥ْ إَِِلَْ٪ة 

َ
٪َّٮا خ َّ ِ َو ّٜ رْيِ اْْلَ َ٘ ِ رِْض ث

َ َْ َػْؾ٩َةهُ  39َواْقَذ١ََْبَ ٬َُٮ وَُص٪ُٮُدهُ ِِف ا
َ
َٚأ

ةل٧َِِْي وَُصُ٪ٮَدهُ ذَ  ٍّْ َٙ ََكَن ََعِٝجَُح ا٣ ْؿ ٠ًَْ ُْ ٮَن إَِِل  :3َ٪َجْؾ٩َة٥ْ٬ُ ِِف اِْل٥َِّ َٚةجْ ُٔ ًح يَْؽ ن٧ٍِّ
َ
٤َْ٪ة٥ْ٬ُ أ َٕ وََص

وَن  َْ ُح٪ََْصُ ًَة٦َحِ  ًَة٦َحِ ٥ْ٬ُ ٨َِ٦  ;3انلٍّةرِ َويَٮَْم ا٣ِْٞ َ٪ًح َويَٮَْم ا٣ِْٞ ْٕ ًَة ٣َ جْ ِ اَلَّ ْٕ٪َة٥ْ٬ُ ِِف ٬َِؾه تَْج
َ
َوخ

 ْٞ َؾاِب حمس :وقاؿ  ،[ٕٗ-ٓٗ]القصو: ىجس>3ُجٮِظَْي ال٧َْ َٕ ْٮَن ُقٮءُ ا٣ْ َٔ انلٍّةُر  ?3وََظةَق ثِآِل ِْٚؿ
َؾاِب  َٕ َمؽٍّ ا٣ْ

َ
ْٮَن أ َٔ دِْػ٤ُٮا آَل ِْٚؿ

َ
ُح أ َٔ ة ٮُم الكٍّ ُٞ ًًّة َويَٮَْم َت ِن َٔ ا َو ُؽوًّ ُٗ ٤ًََْ٭ة  َٔ ٮَن  ًُ َْٕؿ  ىجس@3ُح

ٍّٙ َٝٮ٫ُ٦َْ حمس :وقاؿ  ،[ٙٗ-٘ٗ]غافر: ٮهُ إِجٍُّ٭٥ْ ََك٩ُٮا َٝٮ٦ًْة َٚةِقَِْٞي َٚةْقَذَؼ ُٔ ة ََ ة  54َٚأَ ٍّ٧َ٤َٚ
َْجََِْٕي 

َ
َْٗؿْرَ٪ة٥ْ٬ُ أ َ

٧َْ٪ة ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َٚأ َٞ ٮ٩َة اجَْذ ُٛ ِػؿِي٨َ  55آَق ٍْ ِ ًٓ ل ة َو٦ََس ًٛ ٤ََْٕ٪ة٥ْ٬ُ َق٤َ  ىجس56ََٚض
ْٮَن بِكُ حمس :وقاؿ  [،ٙ٘-ٗ٘الزخرؼ:] َٔ رَْق٤َْ٪ةهُ إَِِل ِْٚؿ

َ
ةٍن ٦ُجٍِْي َوِِف ُمٮََس إِذْ أ َُ َذذََٮّلٍّ  ٤38ْ

ْو َُمْ٪ُٮٌن 
َ
َػْؾ٩َةهُ وَُص٪ُٮَدهُ َذَ٪َجْؾ٩َة٥ْ٬ُ ِِف اِْل٥َِّ و٬ََُٮ ُم٥ًٌِ٤  39ثُِؿ٠ْ٪٫ِِ َوَٝةَل َقةِظٌؿ أ

َ
 ىجس:3َٚأ

ْٮَن انلَُّؾُر حمس :وقاؿ  [،ٓٗ-ٖٛالذاريات:] َٔ ْؽ َصةءَ آَل ِْٚؿ َٞ ثُٮا ثِآيَةدَِ٪ة َُكَِّ٭ة  ;3َو٣َ ٠َؾٍّ
ػَ 

َ
َذِؽٍر َٚأ ْٞ ـٍ ٦ُ ـِي َٔ ْػَؾ 

َ
٩َة حمس: عن فرعوف وقاؿ [، ٕٗ-ٔٗالقمر:] ىجس>3ْؾ٩َة٥ْ٬ُ أ

َ
ةَل خ َٞ َذ

لَْعَ 
َ َْ وَّل  Hَربَُّس٥ُ ا

ُ َْ ِ َوا ِػَؿة ٌْ ُ ٩ََسةَل ا َػَؾهُ اَّللٍّ
َ
َٟ ٣ََِْٕبَةً ل٨ْ٧َِ َُيََْش  Iَٚأ ِ  ىجسJإِنٍّ ِِف َذل

 [.ٕٙ-ٕٗالنازعات:]
 

  :الذين عقروا الناقة ب.
ت صا٢بًا وأىلو الذين عقروا الناقة وقالوا حْب عقروىا: نبيّْ ء ُب القرآف الكرٙب ذكر جا
 رىم اهللما شهدنا من ىذا شيًئا وما لنا بو علم، فدمَّ  :ٍب نقوؿ ألولياء صاّب ،فنقتلهم
 كما قاؿ أٝبعْب ،: حمس َْ رِْض َو

َ َْ ِكُؽوَن ِِف ا ْٛ ٍٍ ُح ُح ر٬َْ َٕ  َوََكَن ِِف ال٧َِْؽيَ٪حِ تِْك
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٫ِ٤٬ِْ ِإَو 3Bيُْى٤ُِعٮَن 
َ
َٟ أ ِ ٮ٨َ٣ٍّ لَِٮِِل٫ِِّ ٦َة َمِ٭ْؽ٩َة َمْ٭٤ ُٞ ٫َُ٤٬ْ ث٥ٍُّ نَلَ

َ
ِتَ٪٫ٍُّ َوأ ًّ ِ نَلُبَ ةَق٧ُٮا ثِةَّللٍّ َٞ ٩ٍّة َٝةلُٮا َت

ُُٕؿوَن  3Cلََىةدُِٝٮَن  َْ شَْن َٙ ََكَن ََعِٝ  3Dَو١َ٦َُؿوا ١ْ٦ًَؿا َو١َ٦َْؿ٩َة ١ْ٦ًَؿا و٥ْ٬َُ  ْؿ ٠ًَْ ُْ َجُح َٚةجْ
َْجََِْٕي 

َ
ْؿ٩َة٥ْ٬ُ َوَْٝٮَمُ٭٥ْ أ ٩ٍّة َد٦ٍّ

َ
 [.ٔ٘-ٛٗالنمل:] ىجس١ْ٦َ3Eؿ٥ِْ٬ِ خ
 

 قـو لوط: ج.
ُس٥ْ ثَِ٭ة ٨ِْ٦ حمس :يقوؿ اهلل  َٞ ةِظَنَح ٦َة َقَج َٛ دُٮَن ا٣ْ

ْ
ٮ٫ِ٦ِْ إ٩ٍُِّس٥ْ ََلَد َٞ ة إِذْ َٝةَل ٣ِ ًَ َولُٮ

ةل٧ََِْي  َٕ َظٍؽ ٨َ٦ِ ا٣ْ
َ
دُٮَن ا Lأ

ْ
نِ٪ٍُّس٥ْ ََلَد

َ
دُٮَن ِِف ٩َةدِيُس٥ُ ال٧ُْ٪١ََْؿ أ

ْ
ب٢ًَِ َودَد ُٕٮَن الكٍّ َُ ْٞ لؿَِّصةَل َوَت

ةدِرَِْي  ِ إِْن ٠ُ٪َْخ ٨َ٦ِ الىٍّ ََٕؾاِب اَّللٍّ ِ ْن َٝةلُٮا ااْتِ٪َة ث
َ
ٍّْ أ

ِ َٝةَل رَّبِ  Mَذ٧َة ََكَن َصَٮاَب َٝٮ٫٦ِِْ إ
ِكِؽي٨َ  ْٛ ٮِْم ال٧ُْ َٞ ِِن لََعَ ا٣ْ  [.ٖٓ -ٜٕالعنكبوت:] ىجسNا٩َُْصْ

 
  :السَحرة د.

َ حمس :يقوؿ اهلل  ٫ُُ٤ إِنٍّ اَّللٍّ ُِ َ َقحُجْ ْعُؿ إِنٍّ اَّللٍّ ْٮا َٝةَل ُمٮََس ٦َة ِصبْذ٥ُْ ث٫ِِ الّكِ َٞ ْ٣
َ
ة خ ٍّ٧َ٤َٚ

ِكِؽي٨َ  ْٛ  .[ٔٛونس:]ي  ىجسَْ يُْى٤ُِط َخ٢َ٧َ ال٧ُْ
ْـّ ا٤بفسدين، وبياِف سوء أفعا٥بم وعاقبتهم ُب القرآف الكرٙب ك  ثّبٌة.والنماذُج من ذ

 
 :صور اإلفساد ومسبباتو: ثانًيا

ال ٱبفى أف لئلفساد ُب األرض صورًا كثّبة، وأف كل صورة منها من مسببات الفساد 
 اإلفساد، فمن ىذه الصور:
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والشرؾ بو، والصَّدُّ عن سبيلو: ، الكفُر باهلل  –ٔ 
ِ زِ حمس :يقوؿ اهلل  وا َخ٨ْ َقب٢ًِِ اَّللٍّ ُؿوا وََوؽَّ َٛ ِي٨َ َز َؾاِب اَّلٍّ َٕ َؾاثًة َْٚٮَق ا٣ْ َٔ ْد٩َة٥ْ٬ُ 

ِكُؽونَ  ْٛ ُِٔؽوَن حمس :ويقوؿ ، [ٛٛ:النهل] ىجسث٧َِة ََك٩ُٮا ُح اٍط دُٮ ُُٕؽوا ثُِس٢ِّ ِْصَ ْٞ َْ َت َو
ُك٥ْ  َ ًٓ ١َََٚثٍّ ُ٘ٮَجَ٭ة ِٔٮًَصة َواذ٠ُُْؿوا إِذْ ٠ُ٪ُْذ٥ْ ٤ًَِٝ ِ ٨ْ٦َ آ٨َ٦َ ث٫ِِ َوَتجْ وَن َخ٨ْ َقب٢ًِِ اَّللٍّ َودَُىؽَّ

ِكِؽي٨َ َوا ْٛ َٙ ََكَن ََعِٝجَُح ال٧ُْ ُؿوا ٠ًَْ ُْ وال  وقد تقدَّـ ِذْكُر الشّْرؾ وبياُف خطره.، [ٙٛ:األعراؼ] ىجسجْ
 ٱبفى أف فساد االعتقاد ىو أساس لكل فساد، وأف سعي اإلنساف تبع ٤با يعتقد.

 
 النفاؽ: – ٕ

ِْٛكُؽوا ِِف احمس عن ا٤بنافقْب: قاؿ اهلل  َْ ُت رِْض َٝةلُٮا إِج٧ٍَّة ََن٨ُْ ِإَوَذا ر٢ًَِ لَُ٭٥ْ 
َ َْ

ُُٕؿوَن  ;ُمْى٤ُِعٮَن  َْ شَْن ِكُؽوَن َو٣َِس٨ْ  ْٛ َْ إِجٍُّ٭٥ْ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ  [.ٕٔ-ٔٔ]البقرة: ىجس>خَ

ا٤بؤمنَْب من ا٤بنافقْب، وجاء ُب  ورسولو الكرٙب  وقد حذَّر اهلل 
 من النصوص؛ وأعما٥بم، وما فيها من اإلفساد ُب كثّبٍ والسنة بياف صفاهتم  الكتاب

 ليكوف كل مسلم على بينة وبصّبة. 
عن  فمن صور إفساد ا٤بنافقْب: إىبلكهم للهرث والنسل، كما أخرب اهلل 

ًَة حمس :سوء صنيعهم وإفسادىم ُب قولو  جْ ِ اَلَّ ًَةة َٟ َْٝٮَُلُ ِِف اْْلَ ِْٕضُج َو٨َ٦ِ انلٍّةِس ٨ْ٦َ ُح
َ لََعَ ٦َة ِِف ٤َْٝج٫ِِ و٬َُ  ََلَّ اْْلَِىةِم َوشُْنِ٭ُؽ اَّللٍّ

َ
َٟ  204َٮ خ ِكَؽ ذًَِ٭ة َويُْ٭٤ِ ْٛ رِْض ِِلُ

َ َْ ِإَوَذا دََٮّلٍّ َقَع ِِف ا
َكةَد  َٛ َْ ُُيِتَّ ا٣ْ  ُ ز٥ِْ ََٚعْكج٫ُُ  205اْْلَؿَْث َوا٣جٍّْك٢َ َواَّللٍّ ِ

ِْ ةُ ثِة ٍـّ َػَؾد٫ُْ ا٣ِْٕ
َ
َ أ ِٜ اَّللٍّ ِإَوَذا ر٢ًَِ ََلُ ادٍّ

٥ُ َوَْلِئَْف ال٧ِْ   [.ٕٙٓ-ٕٗٓ]البقرة: ىجس206َ٭ةُد َصَ٭٪ٍّ
 . إىبلؾ ا٢برث والنسل كناية عن اختبلؿ ما بو قواـ أحواؿ الناسو 
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إذ ، (ٔ)ا٢برث والنسل ىنا إشارة إٔب ما صنع األخنس بن شريق الثقفي : إىبلؾقيل
بيتهم وأحرؽ زروعهم وأىلك مواشيهم، أو كما يفعلو والة السوء بالقتل واإِلتبلؼ، أو 

 بشؤمو القطر فيهلك ا٢برث والنسل.  نع اهللبالظلم حٌب ٲب
أهنا نزلت ُب نفر من ا٤بنافقْب تكلموا ُب خبيب وأصهابو  : وعن ابن عباس

َو٨َِ٦ حمسالذين قتلوا بالرجيع وعابوىم، فأنزؿ اهلل ُب ذـ ا٤بنافقْب ومدح خبيب وأصهابو: 
 ِ ةِت اَّللٍّ ًَ ةَء َمْؿ َ٘ ِ َك٫ُ اثْذ ْٛ  [.ٕٚٓ]البقرة: ىجسانلٍّةِس ٨ْ٦َ شََْرِي َج

 وُب ا٤بؤمنْب كلهم. ،وقيل: بل ذلك عاـ ُب ا٤بنافقْب كلهم
َكةدَ حمس  َٛ َْ ُُيِتَّ ا٣ْ  ُ  فاحذروا غضبو عليو. ،ال يرتضيو: ىجسَواَّللٍّ

َ حمس ِٜ اَّللٍّ ز٥ِْ حمس .ُب اإلفساد واإلىبلؾ ىجسِإَوَذا ر٢ًَِ ََلُ ادٍّ ِ
ِْ ةُ ثِة ٍـّ َػَؾد٫ُْ ا٣ِْٕ

َ
ٞبلتو األنفة : ىجسأ

أخذتو بكذا إذا ٞبلتو  :ا، من قولك١باجً  ؛ة على اإِلٍب الذي يؤمر باتقانووٞبية ا١باىلي
 وألزمتو إياه.  ،عليو

وىو ُب األصل  ،علم لدار العقاب ا. وَجَهنَّمُ كفتو جزاء وعذابً   :ىجسََٚعْكُج٫ُ َصَ٭٪٥ٍُّ حمس
 .(ٕ)مرادؼ للنار. وقيل معرب

َٟ اْْلَؿَْث َوا٣جٍّكْ حمس" :قولو  :قاؿ ابن جزي  على القوؿ بأهنا ُب  ىجس٢َ َويُْ٭٤ِ
 قتلو الدواب، وعلى القوؿ :حرقو الزرع، وإىبلؾ النسل :األخنس، فإىبلؾ ا٢برث

: فا٤بعُب مبالغتو ُب الفساد، وعربَّ  ألهنما قواـ  ؛ عن ذلك بإىبلؾ ا٢برث والنسلبالعمـو
و ى (النسل)ىو الزرع والفواكو وغّب ذلك من النبات، و (ا٢برث) فإفَّ  ؛معيشة ابن آدـ

 .اإلبل والبقر والغنم وغّب ذلك ٩با يتناسل

                                                

وقاؿ:  ،وأنو مسلم ،وادعى أنو ٰببو ،أالف لو القوؿ  ٤بنطق، إذا لقى رسوؿ اهلل حلو اكاف رجبًل و   (ٔ)
 .صادؽ يعلم اهلل أ٘ب

 (.ٕٙ٘ /ٔ(، تفسّب ابن كثّب )ٗٚٔ/ٔ(، النسفي )ٖٖٔ/ٔ(، تفسّب البيضاوي )ٕٓ٘/ٔانظر: الكشاؼ ) (ٕ)
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ز٥ِْ حمس ِ
ِْ ةُ ثِة ٍـّ َػَؾد٫ُْ ا٣ِْٕ

َ
والباء ٰبتمل أف  .اتكربً  ؛ا٤بعُب: أنو ال يطيع من أمره بالتقوى ىجسأ

أخذ األمّب الناس  ىي كقولك: : . وقاؿ الز٨بشري(مع) :تكوف سببية أو ٗبعُب
 .(ٔ)"لى اإلٍبٞبلتو العزة ع :ألزمهم إياه، فا٤بعُب :أي ،بكذا

 
 الجحود: – ٖ

ا حمس عن آؿ فرعوف: كما قاؿ اهلل  ٤ُٮًّ ُٔ ٧ًْ٤ة َو ُّ ُكُ٭٥ْ  ُٛ جْ
َ
َ٪ذَْ٭ة خ َٞ وََصَعُؽوا ثَِ٭ة َواْقتًَْ

ِكِؽي٨َ  ْٛ َٙ ََكَن ََعَِٝجُح ال٧ُْ ْؿ ٠ًَْ ُْ  [.ٗٔ]النمل: ىجسَٚةجْ
 
 :الظلم وقتل النفس التي حـر اهلل  - ٗ

َٔ حمس :يقوؿ اهلل  ْٮَن  َٔ ًح إِنٍّ ِْٚؿ َٛ ِ ةن ََ  ُٙ ِٕ ٌْ ة شَْكَذ ًٕ ٤٬ََْ٭ة ِمًَ
َ
٢َ أ َٕ رِْض وََص

َ َْ َٓ ِِف ا

ِكِؽي٨َ  ْٛ بَْ٪ةَء٥ْ٬ُ َوشَْكَذْعِّي نَِكةء٥ْ٬َُ إ٫ٍُّ٩ِ ََكَن ٨َ٦ِ ال٧ُْ
َ
 :ويقوؿ  ،[ٗ]القصو: ىجس٦ِ٪ُْ٭٥ْ يَُؾثُِّط خ

٫ٍُّ٩ ٨ْ٦َ َرذ٢ََ حمس
َ
ان٢ًَِ خ َٟ ٠ََذبَْ٪ة لََعَ ثَِِن إِِْسَ ِ ْص٢ِ ذَل

َ
رِْض  ٨ْ٦ِ أ

َ َْ ْو ََٚكةٍد ِِف ا
َ
ٍف أ ْٛ َ٘رْيِ َج ِ ًكة ث ْٛ جَ

ة ًٕ ًَة انلٍّةَس ََجًِ ْظ
َ
ج٧ٍَّة أ

َ
ْظًَة٬َة ١ََٚد

َ
ة َو٨ْ٦َ أ ًٕ ج٧ٍَّة َرذ٢ََ انلٍّةَس ََجًِ

َ
ويقوؿ  [،ٕٖ]ا٤بائدة: ىجس١ََٚد
: يُْى٤ُِعٮنَ حمس َْ رِْض َو

َ َْ ِكُؽوَن ِِف ا ْٛ ٍٍ ُح ُح ر٬َْ َٕ ةَق٧ُٮا  3B َوََكَن ِِف ال٧َِْؽيَ٪حِ تِْك َٞ َٝةلُٮا َت
٫ِ٤٬ِْ ِإَو٩ٍّة لََىةدُِٝٮَن 

َ
َٟ أ ِ ٮ٨َ٣ٍّ لَِٮِِل٫ِِّ ٦َة َمِ٭ْؽ٩َة َمْ٭٤ ُٞ ٫َُ٤٬ْ ُث٥ٍّ نَلَ

َ
ِتَ٪٫ٍُّ َوأ ًّ ِ نَلُبَ َو١َ٦َُؿوا ١ْ٦ًَؿا  3Cثِةَّللٍّ

ُُٕؿوَن  َْ شَْن َٙ ََكَن ََعَِٝجُح ١ْ٦َؿ٬ِِ  3Dَو١َ٦َْؿ٩َة ١ْ٦ًَؿا و٥ْ٬َُ  ْؿ ٠ًَْ ُْ ْؿ٩َة٥ْ٬ُ َوَْٝٮَمُ٭٥ْ َٚةجْ ٩ٍّة َد٦ٍّ
َ
٥ْ خ

َْجََِْٕي 
َ
 ، وا٤بقصود بو ىاىنا: القتل.والتبييت كل عمل ُدبّْر ليبًل  [.ٔ٘-ٛٗالنمل:] ىجس3Eأ

ا  فيقتلونو وأىلو غدرً فالتبييت ال يكوف إال لقصد غدر. وا٤بعُب: أهنم يغّبوف على بيتو ليبًل 
 ىم قتلوىم وال شهدوا مقتلهم.ٍب ينكروف أف يكونوا  ،من حيث ال يعرؼ قاتلو

                                                

 (.ٚٔٔ -ٙٔٔ/ٔتفسّب ابن جزي ) (ٔ)
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رِْض حمس للمبلئكة: وعندما قاؿ اهلل 
َ َْ ٢ٌِٔ ِِف ا حً  إِّّنِ َصة َٛ كاف جواب  ىجسَػ٤ًِ

َٟ حمس ا٤ببلئكة: َ ُس ل ّؽِ َٞ ُٟ اَّل٦َِةَء َوََن٨ُْ نَُكّجُِط ِِب٧َِْؽَك َوُج ِكُؽ ذًَِ٭ة َوشَْكِٛ ْٛ ٢ُ ذًَِ٭ة ٨ْ٦َ ُح َٕ ََتْ
َ
َٝةلُٮا خ

 َ٥َُ٤ ٦ ْٔ َ
٧َُ٤ْٕٮنَ َٝةَل إِّّنِ أ َْ َت  [.ٖٓ]البقرة: ىجسة 

ألف ا٢بياة ىي  ؛إف حقَّ اإلنساف ُب ا٢بياة ىو أغلى ا٢بقوؽ وأقدسها على اإلطبلؽ
و٥بذا فقد اعترب اإلسبلـ أف االعتداء على ىذا ا٢بقّْ  لئلنساف؛  أٜبن ما وىبو اهلل

 اهلل  بالقتل ىو أفظع جرٲبة يرتكبها اإلنساف ُب حقّْ أخيو اإلنساف، وقد أغلظ
د ُب التهذير منها، فيتعْبَّ  ويلجأ إٔب القتل  ،من ينشر الفساد معاقبة العقوبة عليها، وشدَّ

فمثل ىذا اإلنساف يُعدُّ مصدر قلق وخطر يهدّْد ، بدافع اللصوصية واالعتداء على ا٢برمات
 حياة اآلخرين، وُب قتلو صيانة ٢بياهتم وأمنهم. 

 
 السحر: - ٘

َ ٧َ٤ٍَّٚ حمس :يقوؿ اهلل  ٫ُُ٤ إِنٍّ اَّللٍّ ُِ َ َقحُجْ ْعُؿ إِنٍّ اَّللٍّ ٮْا َٝةَل ُمٮََس ٦َة ِصبُْذ٥ْ ث٫ِِ الّكِ َٞ ْ٣
َ
ة خ

ِكِؽي٨َ  ْٛ السهرة مفسدوف ُب األرض، والساحر خبيث ف [.ٔٛ]يونس: ىجسَْ يُْى٤ُِط َخ٢َ٧َ ال٧ُْ
ال إال على يد فاسق السهر النفس، يسعى غالًبا إٔب إ٢باؽ الضرر با٤بسهور، وال يظهر 

يتورع عن االستعانة بالشياطْب، وعن التلفظ بكلمات من الكفر والفهش ا٤بخالف 
 للشرع. 

أيب ىريرة  :كما جاء ُب حديث  ،والسهر من كبائر الذنوب ا٤بتوعد عليها بالعذاب
  عن النيب (( :قالوا: يا رسوؿ اهلل اجتنبوا السبع الموبقاتقاؿ ،))

، وقتل النفس التي حـر اهلل إال بالحق، وأكل الشرؾ باهلل، والسحروما ىن؟ قاؿ: ))
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الربا، وأكل ماؿ اليتيم، والتولي يـو الزحف، وقذؼ المحصنات المؤمنات 
 .(ٔ)((الغافالت

قد قَرنَو بالشرؾ، وعدَّه من  ويدؿُّ على ِعظم ىذا الذنب: أف النيب 
من الذنوب العظيمة السبع ا٤بوبقات، ٤با يَبتَّب عليو من األضرار ا٢بسية وا٤بعنوية، فهو 

والساحر ا٤بهلكة، ا٤بورثة لآلفات ُب الدنيا، وا٤بتوعد عليها بالعذاب الشديد ُب اآلخرة. 
 .من أعظم ا٤بفسدين ُب األرض

 
 :بخس الموازين والتطفيف بالكيل - ٙ

َْ تَجَْؼُكٮا حمس : شعيب لساف على عن  اهلل قاؿ ْوُٚٮا ا٢ًَْ١َْ٣ َوال٧َِّْياَن َو
َ
َٚأ

ِظَ٭ة ذ٣َُِس٥ْ َػرْيٌ ٣َُس٥ْ إِْن ٠ُ٪ُْذ٥ْ ُمْؤ٦ِ٪ِْيَ  انلٍّةَس  َٓ َْٕؽ إِْو رِْض َب
َ َْ ِكُؽوا ِِف ا ْٛ َْ ُت ًَةَء٥ْ٬ُ َو ْم

َ
  ىجسأ

ًَةَء٥ْ٬ُ حمس :وقاؿ ،[٘ٛ:األعراؼ] ْم
َ
َْ تَجَْؼُكٮا انلٍّةَس أ ٍِ َو ًَةَل َوال٧َِّْياَن ثِة٣ِْْٞك ْوُٚٮا ال١ْ٧ِْ

َ
َويَة َٝٮِْم أ

َْٕسْٮا ِِف  َْ َت ِكِؽي٨َ َو ْٛ رِْض ٦ُ
َ َْ  .[٘ٛ:ىود]  ىجس ا

 
 :بو أف يُوصل  نقض العهد، وقطع ما أمر اهلل  - ٚ

ُ ث٫ِِ حمس :يقوؿ اهلل  َمَؿ اَّللٍّ
َ
ُٕٮَن ٦َة أ َُ ْٞ ِْٕؽ ٦ًَِسة٫ِِٝ َويَ ِ ٨ْ٦ِ بَ ٮَن َخْ٭َؽ اَّللٍّ ٌُ ُٞ ِي٨َ َح٪ْ اَّلٍّ

َٟ ٥ُ٬ُ اْلَْ  ِ و٣َه
ُ
رِْض أ

َ َْ ِكُؽوَن ِِف ا ْٛ ْن يُٮَو٢َ َويُ
َ
ونَ أ ِي٨َ حمس :ويقوؿ ، [ٕٚ:البقرة] ىجسةِِسُ َواَّلٍّ

رْ 
َ َْ ِكُؽوَن ِِف ا ْٛ ْن يُٮَو٢َ َويُ

َ
ُ ث٫ِِ أ َمَؿ اَّللٍّ

َ
ُٕٮَن ٦َة أ َُ ْٞ ِْٕؽ ٦ًَِسة٫ِِٝ َويَ ِ ٨ْ٦ِ َب ٮَن َخْ٭َؽ اَّللٍّ ٌُ ُٞ ِض َح٪ْ

ارِ  ْٕ٪َُح َولَُ٭٥ْ ُقٮءُ اَلٍّ َٟ لَُ٭٥ُ ال٤ٍّ ِ و٣َه
ُ
  .[ٕ٘:الرعد] ىجسأ

رَْظة٦َُس٥ْ حمس :يقوؿ اهلل 
َ
ٮا أ ُٕ ِ ُّ َٞ رِْض َوُت

َ َْ ِكُؽوا ِِف ا ْٛ ْن ُت
َ
ُْذ٥ْ أ َكحْذ٥ُْ إِْن دََٮِلٍّ َٔ َذَ٭٢ْ 

F  ثَْىةر٥ْ٬َُ
َ
ْخَِم خ

َ
ُ٭٥ْ َوأ َو٧ٍّ

َ
ُ َٚأ َ٪ُ٭٥ُ اَّللٍّ َٕ ِي٨َ ٣َ َٟ اَّلٍّ و٣َهِ

ُ
 [.ٖٕ-ٕٕ]٧بمد: ىجسGأ

                                                

 [.ٜٛ[، مسلم ]ٚ٘ٛٙ، ٕٙٙٚ( صهيح البخاري ]ٔ)
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 اإلسراؼ وإغفاؿ الحقوؽ: – ٛ
بُٮا ٨ْ٦ِ رِْزِق احمس ِكِؽي٨َ َُكُٮا َواْْشَ ْٛ رِْض ٦ُ

َ َْ َسْٮا ِِف ا ْٕ َْ َت ِ َو  [.ٓٙ]البقرة: ىجسَّللٍّ
 
 :الحروبالفتن و إيقاد نيراف  - ٜ

رِْض حمس :اليهود عن  اهلل قاؿ
َ َْ َْٕٮَن ِِف ا ُ َوشَْك ٬َة اَّللٍّ

َ
أ َٛ َْ َ ْوَُٝؽوا ٩َةًرا ل٤َِْعؿِْب أ

َ
َُك٧ٍَّة أ

ِكِؽي٨َ  ْٛ َْ ُُيِتَّ ال٧ُْ  ُ  [.ٗٙدة:]ا٤بائ ىجسََٚكةًدا َواَّللٍّ

 
 :والَبَطرالبغي واألشر  – ٓٔ
٤ًَْ٭٥ِْ َوآدَحَْ٪ةهُ ٨َِ٦ حمس :قاروف عن  اهلل قاؿ َٔ إِنٍّ َٝةُروَن ََكَن ٨ْ٦ِ َٝٮِْم ُمٮََس َذجََِغ 

َؿْح إِنٍّ ا ْٛ َْ َت ِ إِذْ َٝةَل ََلُ َٝٮ٫ُ٦ُْ  ة ٮٍّ ُٞ وِّل ا٣ْ
ُ
ْىجَحِ أ ُٕ ةَِت٫َُ ََلَُ٪ٮُء ثِة٣ْ َٛ َْ ُُيِتَّ ا١ُْ٣ُ٪ٮزِ ٦َة إِنٍّ ٦َ  َ َّللٍّ

ؿِِظَْي  َٛ ْظِك٨ْ ٧َ٠َة  @6ا٣ْ
َ
ًَة َوأ جْ َٟ ٨َ٦ِ اَلَّ َْ دَجَْف ٩َِىًَج ِػَؿةَ َو ٌْ اَر ا ُ اَلٍّ ِٖ ذ٧ًَِة آدَةَك اَّللٍّ َوابَْذ

ِكِؽي٨َ  ْٛ َْ ُُيِتَّ ال٧ُْ  َ رِْض إِنٍّ اَّللٍّ
َ َْ َكةَد ِِف ا َٛ ِٖ ا٣ْ َْ تَجْ َٟ َو ُ إَِِلْ ْظَك٨َ اَّللٍّ

َ
-ٙٚصو:]الق ىجس6Aأ

ٚٚ.] 
 

 الطغياف: – ٔٔ
ْودَةدِ حمس : اهلل قاؿ

َ َْ ْٮَن ذِي ا َٔ دِ  :َوِْٚؿ َٓ
ِ ٮْا ِِف اْْل َ٘ ََ ِي٨َ  وا ذًَِ٭ة  ;اَّلٍّ ْزََثُ

َ
َٚأ

َكةَد  َٛ اذ٬َْجَة إَِِل حمس : وىاروف ٤بوسى  اهلل وقاؿ [،ٕٔ-ٓٔ]الفجر: ىجس>ا٣ْ
َِغ  ََ ْٮَن إ٫ٍُّ٩ِ  َٔ ة ٦َ حمس وقاؿ: [،ٖٗ]طو:  ىجسِْٚؿ ٍّ٦

َ
َِغ َٚأ ََ جًَْة  ٨ْ37  ًَةةَ اَلَّ َٚإِنٍّ اْْلَِع٥ًَ ِِهَ  38َوآزََؿ اْْلَ

َوى 
ْ
 [.ٜٖ-ٖٚ]النازعات: ىجس39ال٧َْأ
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 عنو: بو، وإتياف ما نهى اهلل  ترؾ ما أمر اهلل  – ٕٔ
عنو. وقد  بو، وإتياف ما هنى اهلل  إف من أعظم الفساد: ترؾ ما أمر اهلل 

والصياـ، وا٢بج، وٗبا فيو مصلهة ونفع للمكلف ُب دنياه  بالصبلة، والزكاة، أمر اهلل 
وآخرتو، وهناه عن عما يضر بو ُب دنياه وآخرتو. والتقوى إ٭با تكوف بصيانة ا٤برء نفسو عما 

 :يضره ُب آخرتو، وال ٱبفى أف ما يضره ُب آخرتو يضره كذلك ُب دنياه. قاؿ اهلل 
د٢ُْ ٦َة َظؿٍَّم َربَّسُ حمس

َ
ةلَْٮا خ َٕ ُذ٤ُٮا ٢ُْٝ َت ْٞ َْ َت ي٨ِْ إِْظَكة٩ًة َو ٍّْ تَُْرُِكٮا ث٫ِِ َمحْبًة َوبِةلَْٮاَِلَ ٤ًَُْس٥ْ خَ َٔ  ٥ْ

٨َ وَ  َُ َ٭َؿ ٦ِ٪َْ٭ة َو٦َة َب َّ َٮاِظَل ٦َة  َٛ َؿبُٮا ا٣ْ ْٞ َْ َت ٍق ََن٨ُْ ٩َْؿزُُُٝس٥ْ ِإَويٍّة٥ْ٬ُ َو َٓ َدُز٥ْ ٨ْ٦ِ إِْم َْ ْو
َ
َْ أ

َف ا٣ٍِِّت َظؿٍّ  ْٛ ُذ٤ُٮا انلٍّ ْٞ ٤ُِْٕٞٮنَ َت ٤ٍَُّٕس٥ْ َت ةُز٥ْ ث٫ِِ ٣َ ِ َذ٣ُِس٥ْ وَوٍّ ّٜ ٍّْ ثِةْْلَ
ِ ُ إ  [،ٔ٘ٔ]األنعاـ: ىجسَم اَّللٍّ

ِ حمس :وقاؿ  ّٜ َ٘رْيِ اْْلَ ِ ث٥َْ َواْْلَِْغَ ث ِ
ِْ ٨َ َوا َُ َ٭َؿ ٦ِ٪َْ٭ة َو٦َة َب َّ َٮاِظَل ٦َة  َٛ َ ا٣ْ ٢ُْٝ إِج٧ٍَّة َظؿٍَّم َرّّبِ

ِ ٦َة ل٥َْ  ْن تَُْرُِكٮا ثِةَّللٍّ
َ
٧َُ٤ْٕٮنَ  َوأ َْ َت ِ ٦َة  ٮلُٮا لََعَ اَّللٍّ ُٞ ْن َت

َ
ة٩ًة َوأ َُ ِْل ث٫ِِ ُق٤ْ  [.ٖٖ]األعراؼ: ىجسُحَْنّ

ة حمس : قاؿ اهللمن أعظم الفساد:  من الفواحش  إتياف ما حـر اهلل و  ًَ َولُٮ
َظٍؽ ٦ِ 

َ
ُس٥ْ ثَِ٭ة ٨ْ٦ِ أ َٞ ةِظَنَح ٦َة َقَج َٛ دُٮَن ا٣ْ

ْ
ٮ٫٦ِِْ إ٩ٍُِّس٥ْ ََلَد َٞ ةل٧ََِْي إِذْ َٝةَل ٣ِ َٕ نِ٪ٍُّس٥ْ  ٨َL ا٣ْ

َ
أ

 
َ
ٍّْ أ

ِ دُٮَن ِِف ٩َةدِيُس٥ُ ال٧ُْ٪١ََْؿ َذ٧َة ََكَن َصَٮاَب َٝٮ٫ِ٦ِْ إ
ْ
ب٢ًَِ َودَد ُٕٮَن الكٍّ َُ ْٞ دُٮَن الؿَِّصةَل َوَت

ْ
ْن ََلَد

ةدِرَِْي  ِ إِْن ٠ُ٪َْخ ٨َ٦ِ الىٍّ َؾاِب اَّللٍّ َٕ ِ ِِن لََعَ  Mَٝةلُٮا ااْتَِ٪ة ث ِكِؽي٨َ َٝةَل رَّبِ ا٩َُْصْ ْٛ ٮِْم ال٧ُْ َٞ  ىجسN ا٣ْ
 [.ٖٓ-ٕٛ]العنكبوت:
 

 السرقة:  – ٖٔ
ذٍَّن ُمَؤّذٌِن حمس:  اهلل قاؿ

َ
ِػ٫ًِ ث٥ٍُّ أ

َ
ةيََح ِِف رَْظ٢ِ أ َٞ ٢َ الّكِ َٕ ُـ٥ْ٬َ ِِبََ٭ةز٥ِْ٬ِ َص ة َص٭ٍّ ٍّ٧َ٤َٚ

ُذَ٭ة ا٣ْٕرُِي إ٩ٍُِّس٥ْ لََكةرُِٝٮَن  حٍّ
َ
٤ًَْ٭٥ِْ ٦َ  :6خ َٔ ْرَج٤ُٮا 

َ
ُِٞؽوَن َٝةلُٮا َوأ ْٛ ُِٞؽ ُوَٮاَع  ;6ةذَا َت ْٛ َٝةلُٮا َج

٩َة ث٫ِِ زَِخ٥ًٌ 
َ
ِٟ َول٨ْ٧َِ َصةَء ث٫ِِ ِْح٢ُْ ثَٕرٍِي َوخ ِكَؽ ِِف  >6ال٤٧َِْ ْٛ ٧ِْ٤ذ٥ُْ ٦َة ِصبْ٪َة نِلُ َٔ ْؽ  َٞ َ٣ ِ َٝةلُٮا دَةَّللٍّ

رِْض َو٦َة ٠ُ٪ٍّة َقةرِرَِْي 
َ َْ  [.ٖٚ-ٓٚ]يوسف: ىجس=6ا
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: االبتداع في دين اهلل –  ٗٔ

 االبتداعفإف  ؛ اهلل دين ُب االبتداع إف من أىم أسباب الفساد، وصوره ا٤بنكرة:

 أسباب من أىم من فهو كلمتهم، ويُػَفرّْؽُ  ا٢بقّْ، عن النَّاس ُيِضلُّ   اهلل دين ُب
 االختبلؼ والتخاصم، والتعصب لؤلىواء ا٤بتباينة.

بعد الكفر باهلل طريق ا٥بداية ُب العقبة الثانية )االبتداع(  القيم  ابنُ  وقد عدَّ 
لعظم خطره. قاؿ  ؛:  العقبة الثانية: وىي عقبة البدعة، إما باعتقاد خبلؼ"

وأنزؿ بو كتابو، وإما بالتعبد ٗبا ٓب  ، بو رسولو  ا٢بق الذي أرسل اهلل
منها   الدين، الٍب ال يقبل اهلل من األوضاع والرسـو احملدثة ُب  يأذف بو اهلل

البدعتاف ُب الغالب متبلزمتاف، قل أف تنفك إحداٮبا عن األخرى، كما قاؿ ا، و شيئً 
األقواؿ ببدعة األعماؿ، فاشتغل الزوجاف بالعرس، فلم يَػْفَجْأُىْم  بعضهم: تَػَزوََّجْت ِبَدَعةُ 

وقاؿ  .إال وأوالد الزنا يعيثوف ُب ببلد اإلسبلـ، َتِضجُّ منهم العباد والببلد إٔب اهلل 
 وََّجْت ا٢بقيقة الكافرة، بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسراف الدنيا واآلخرة.شيخنا: تَػزَ 

فإف قطع ىذه العقبة، وخلو منها بنور السُّنَّة، واعتصم منها ٕبقيقة ا٤بتابعة، وما 
مضى عليو السلف األخيار، من الصهابة والتابعْب ٥بم بإحساف، وىيهات أف تسمح 

البدع ا٢ْبََباِئل،  ا الضرب! فإف ٠بهت بو نصب لو أىلُ األعصار ا٤بتأخرة بواحد من ىذ
 .(ٕ)"ث، وقالوا: مبتدع ٧بد(ٔ)وبغوه الَغَواِئل

                                                

: ٝبع غائلة، وىي ا٣بصلة الٍب تغوؿ، أي: هتلك ُب خفية". التوقيف على مهمات التعاريف (الغوائل)"( ٔ)
 (. و)الغوائل( الدواىي. و)بغى يبغي بغًيا(: إذا تعدى وظلم.ٕٗ٘)ص:

 (.ٖٕٛ -ٖٕٚ /ٔمدارج السالكْب ) (ٕ)
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عم الفساد، وظهرت البدع، وخفيت  -واهلل-"فقد  :الذىيب قاؿ اإلماـ  
ق العآب بصدؽ وإخبلص لعارضو عدة من علماء ، بل لو نطاؿ با٢بقّْ القوَّ  السنن، وقلَّ 

 . (ٔ)"-فبل حوؿ وال قوة إال باهلل-وجهلوه  الوقت، و٤بقتوه

، والتهذير من والَبغيب ُب ذلك ،على لزـو السنة )التهريضباب وقد جاء ُب 
وعظنا رسوؿ  قاؿ:أنو   عن العرباض بن سارية وبياف كوهنا من ا٤بضبلت(: البدعة،

 موعظة بليغة، ذرفت منها العيوف، ووجلت منها القلوب، فقاؿ قائل: يا اهلل 
أوصيكم بالسمع ))رسوؿ اهلل، كأف ىذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقاؿ: 

ا، فعليكم بسنتي وسنة ا كثيرً فإنو من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفً  ؛والطاعة
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم 

 .(ٕ)((ومحدثات األمور، فإف كل بدعة ضاللة
كاف يقوؿ ُب خطبتو:  أفَّ رسوؿ اهلل  جابر بن عبد اهلل وعن 

أما بعد، فإف خير الحديث كتاب اهلل، وخير الهدى ىدى محمد، وشر األمور ))
 . (ٖ)((محدثاتها، وكل بدعة ضاللة

نٍّ ٬ََؾا حمس :، وبياف أهنا ُتِضلُّ عن ا٢بقّْ قولو على ذـ البدعكذلك األدلة  ومن 
َ
َوأ

اِِط مُ  َق ثُِس٥ْ َخ٨ْ َقب٫ِ٤ًِِ ِْصَ ؿٍّ َٛ ج٢َُ َذَذ ٮا الكَّ ُٕ ِ  دَتٍّج
َْ ٮهُ َو ُٕ ِ  [. ٖ٘ٔ]األنعاـ: ىجسْكَذ٧ًًِٞة َٚةدٍّج

  

                                                

  (.ٕٓٔ/ٔٔسّب أعبلـ النببلء ) (ٔ)
[ ٕٙٚٙ[، والَبمذي ]ٚٓٙٗ[، وأبو داود ]ٖٗ[، وابن ماجو ]ٜٙدارمي ][، وال٘ٗٔٚٔأخرجو أٞبد ] (ٕ)

[، ٛٔٙ[، والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]٘[، وابن حباف ]ٕٔٓٗوقاؿ: "حسن صهيح"، كما أخرجو البزار ]
[، وقاؿ: "صهيح ليس لو علة"، ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا: البيهقي  ُب )السنن( ٜٕٖوا٢باكم ]

[ٕٖٖٓٛ.]  
 [.ٚٙٛح مسلم ](  صهيٖ)
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ج٢َُ حمس :بعض السلف ُب قولو  قاؿ ٮا الكَّ ُٕ  دَتٍّجِ
َْ قاؿ: السبل: البدع ، ىجسَو

 .(ٔ)وغّبه  ذكره ٦باىد ،والشبهات
ن ٲبْب ذلك ا٣بط وخطَّ ع ،خطِّا وُب ا٢بديث: "خط رسوؿ اهلل 

ىذا صراط ربك مستقيًما، وىذه السبل على كل سبيل وعن مشالو خطِّا، ٍب قاؿ: ))
ج٢َُ حمس ٍب قرأ: ،منها شيطاف يدعو إليو(( ٮا الكَّ ُٕ  دَتٍّجِ

َْ ٮهُ َو ُٕ اِِط ُمْكَذ٧ًًِٞة َٚةدٍّجِ نٍّ ٬ََؾا ِْصَ
َ
َوأ

َق ثُِس٥ْ َخ٨ْ َقب٫ِ٤ًِِ  ؿٍّ َٛ  .(ٕ)"ىجسَذَذ
ْو ٨ِْ٦ حمس: وقد قاؿ اهلل 

َ
َؾاثًة ٨ِْ٦ َٚٮُِْٝس٥ْ أ َٔ ٤ًَُْس٥ْ  َٔ ََٕر  ْن َحجْ

َ
ةدُِر لََعَ أ َٞ ٢ُْٝ ٬َُٮ ا٣ْ

ٍْٕي  َس َب
ْ
ُس٥ْ ثَأ ٌَ ْٕ َٜ بَ ة َويُِؾي ًٕ ًَ ْو ي٤َْبَِكُس٥ْ ِم

َ
رُْص٤ُِس٥ْ أ

َ
 روي عن [.٘ٙ]األنعاـ: ىجسََتِْخ أ

ًٕةحمس :معُب قولو أف   ابن عباس ًَ ْو ي٤َْبَِكُس٥ْ ِم
َ
ىواء ىو األقاؿ:  ىجسأ

ٍْٕي حمس : قولومعُب على ىذا يكوف و  .(ٖ)ا٤بختلفة َس َب
ْ
ُس٥ْ ثَأ ٌَ ْٕ َٜ َب  ، أي:ىجسَوُيِؾي

                                                

(، زاد ا٤بسّب ٕٕٗٔ/٘(، تفسّب ابن أيب حاًب )ٜٕٕ/ٕٔ(، تفسّب الطربي )ٖٖٔ( انظر: تفسّب ٦باىد )ص:ٔ)
(، الباعث على إنكار البدع وا٢بوادث، ٖٛٔ/ٗ(، ذـ الكبلـ وأىلو )ٖٛٔ/ٚ(، تفسّب القرطيب )ٖٜ/ٕ)

 (.ٚٚ(، االعتصاـ )ص:ٔٔأليب شامة )ص:
[، وابن ماجو ٕٛٓ[، والدارمي ]ٔٗٔٔ[، وعبد بن ٞبيد ]ٕٗٔٗ[، وأٞبد ]ٕٔٗ(  أخرجو الطيالسي ]ٕ)

[، وقاؿ: ٖٜٕٛ[، وا٢باكم ]ٙ[، وابن حباف ]ٜٓٔٔٔ[، والنسائي ُب )الكربى( ]ٚٚٙٔ[، والبزار ]ٔٔ]
 "ىذا حديث صهيح اإلسناد وٓب ٱبرجاه"، ووافقو الذىيب. 

 [ عن ابن عباسٕٔٗٚنذر، وابن أيب حاًب ][، وابن ا٤بٖٖٙ٘ٔ"أخرج ابن جرير ] : ( قاؿ السيوطيٖ)
  :َؾاثًة ٨ِْ٦ َٚٮُِْٝس٥ْ حمسُب قولو َٔ ٤ًَُْس٥ْ  َٔ َر  َٕ ْن َحجْ

َ
ةدُِر لََعَ أ َٞ من أمرائكم،  :، قاؿ: يعِبىجس٢ُْٝ ٬َُٮ ا٣ْ

ْو ٨ِْ٦ ََتِْخ حمس
َ
رُْص٤ُِس٥ْ  أ

َ
ةحمسيعِب: سفلتكم،  ىجسأ ًٕ ًَ ْو ي٤َْبَِكُس٥ْ ِم

َ
.". الدر يعِب: بالشيع األىواء ا٤بختلفة. ىجسأ

(: "قاؿ ابن عباس، و٦باىد، ومقاتل، ٕٗٛ/ُٕب )الوسيط( )  (. وقاؿ الواحديٖٕٛ/ٖا٤بنثور )
والسدي: يبث فيكم األىواء ا٤بختلفة فتصّبوف فرقا يقاتل بعضكم بعًضا، وٱبالف بعضكم بعًضا، وىو 

ٍْٕي حمسمعُب قولو:  َس َب
ْ
ُس٥ْ َثأ ٌَ ْٕ َٜ َب  ، أي: با٣ببلؼ والقتاؿ".ىجسَوُيِؾي
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ًٕةحمس :وقيل: معُب. تكفّب البعض للبعض حٌب يتقاتلوا ًَ ْو ي٤َْبَِكُس٥ْ ِم
َ
: ما [٘ٙ]األنعاـ: ىجسأ

 .(ٔ)فيو إلباس من االختبلؼ
ُب الدين بدعة : "ظاىر القرآف يدؿ على أف كل من ابتدع (ٕ) قاؿ القاضي

ألهنم إذا ابتدعوا ٘بادلوا وٚباصموا وتفرقوا  ؛من ا٣بوارج وغّبىم فهو داخل ُب ىذه اآلية
  .(ٖ)"اوكانوا شيعً 

َْ حمس :أنو قاؿ ُب تفسّب قولو  عن ابن عباس  :وأخرج ابن أيب حاًب َو
ِْٕؽ ٦َة َصةَء٥٬ُُ  ٮا ٨ْ٦ِ َب ُٛ ؿٍُّٝٮا َواْػَذ٤َ َٛ ِي٨َ َت ٥ًٌ  دَُسٮ٩ُٮا ََكَّلٍّ ِْ َٔ َؾاٌب  َٔ َٟ لَُ٭٥ْ  ِ و٣َه

ُ
 105اْْلَحَِّ٪ةُت َوأ

َْٕؽ إِي٧َة٩ُِس٥ْ َُٚؾو ْؿُت٥ْ َب َٛ َز
َ
ِي٨َ اْقَٮدٍّْت وُُصٮ٬ُُ٭٥ْ أ ة اَّلٍّ ٍّ٦

َ
ُٝٮا يَٮَْم دَبًَْيَّ وُُصٮهٌ َوتَْكَٮدَّ وُُصٮهٌ َٚأ

ُؿوَن  ُٛ َؾاَب ث٧َِة ٠ُ٪ْذ٥ُْ دَْس َٕ وه أىل السنة، تبيض وج: "[ٙٓٔ -٘ٓٔ]آؿ عمراف: ىجس106ا٣ْ
 .(ٗ)"وتسود وجوه أىل البدعة

فتبْب أف من أىم أسباب التفرؽ واالختبلؼ والضبلؿ واإلفساد: االبتداع ُب الدين، 
٤ًَُْس٥ْ حمس :والتعصب لؤلىواء ا٤بتباينة، وقد قاؿ اهلل  َٔ ََٕر  ْن َحجْ

َ
ةدُِر لََعَ أ َٞ ٢ُْٝ ٬َُٮ ا٣ْ

 
َ
ْو ٨ْ٦ِ ََتِْخ أ

َ
َؾاثًة ٨ْ٦ِ َٚٮُِْٝس٥ْ أ ٍْٕي َٔ َس َب

ْ
ُس٥ْ ثَأ ٌَ ْٕ َٜ َب ة َويُِؾي ًٕ ًَ ْو ي٤َْبَِكُس٥ْ ِم

َ
 ىجسرُْص٤ُِس٥ْ أ

ًٕةحمس: معُب قولو أف   ابن عباس روي عن [.٘ٙ]األنعاـ: ًَ ْو ي٤َْبَِكُس٥ْ ِم
َ
 ىجسأ

                                                

 (.ٕٛ-ٔٛاالعتصاـ )ص:(  انظر: ٔ)
ىػػ[. انظر: ٕٕٛ( ىو القاضي إ٠باعيل بن إسهاؽ بن إ٠باعيل بن ٞباد بن زيد ا١بهضمي األزدي، ا٤بتوَب سنة ]ٕ)

(.ٖٓٔ/ٔاألعبلـ )  (. ومن كتبو: )أحكاـ القرآف(، وىو مطبوع ُب  )دار ابن حـز
 (.ٔٛ( االعتصاـ )ص:ٖ)
"أخرجو ابن أيب حاًب وأبو  : (. قاؿ السيوطيٜٕٚ/ٖبن أيب حاًب )ال ،( انظر: تفسّب القرآف العظيمٗ)

(، وانظر: تفسّب ابن  ٜٕٔ/ٕنصر ُب )اإلبانة( وا٣بطيب ُب )تارٱبو(، والبللكائي ُب )السنة(". الدر ا٤بنثور )
(، زاد ا٤بسّب ٕٕٛ/ٔ(، ا٣بازف )ٜٛٗ/ٔ(، تفسّب البغوي )ٕٗٔ/ٖ(، الكشف والبياف )ٜٚ/ٕكثّب )

(ٔ/ٖٖٔ.) 
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َس حمس : قولومعُب على ىذا يكوف و  .(ٔ)ىو األىواء ا٤بختلفةقاؿ: 
ْ
ُس٥ْ ثَأ ٌَ ْٕ َٜ َب َويُِؾي

ٍْٕي  ًٕةحمس :وقيل: معُب. بعض للبعض حٌب يتقاتلواتكفّب ال ، أي:ىجسَب ًَ ْو ي٤َْبَِكُس٥ْ ِم
َ
 ىجسأ

 .(ٕ): ما فيو إلباس من االختبلؼ[٘ٙ]األنعاـ:
 

 :هوىالاتباع  - ٘ٔ
َٓ حمس: ، وببلٍء عاـ، كما قاؿ اهلل عظيم إٔب فسادٍ  يوى يؤدا٥باتباع إف  َج َولَٮِ اتٍّ

٧ََٮاُت وَ  َكَؽِت الكٍّ َٛ ٬َْٮاَء٥ْ٬ُ ٣َ
َ
َّٜ أ رُْض َو٨ْ٦َ ذًِِ٭٨ٍّ اْْلَ

َ َْ  [. ٔٚ]ا٤بؤمنوف: ىجسا
  وا٤براد: لو أجأّم اهلل ،قاؿ ٦باىد، وأبو صاّب والسدي: ا٢بق ىو اهلل "

رُْض حمس ،إٔب ما ُب أنفسهم من ا٥بوى، وشرع األمور على وفق ذلك
َ َْ ٧ََٮاُت َوا َكَؽِت الكٍّ َٛ َ٣

َِل ٬ََؾا حمس خرب عنهم ُب قو٥بم:أي: لفساد أىوائهم واختبلفها، كما أ ،ىجسَو٨ْ٦َ ذًِِ٭٨ٍّ  ـّ ُ٩ َْ لَْٮ
ًمٍ  ِْ َٔ ْؿيَتَْْيِ  َٞ ْؿآُن لََعَ رَُص٢ٍ ٨َ٦ِ ا٣ْ ُٞ َٟ حمسٍب قاؿ:  ،ىجسا٣ْ ِ ِك٧ُٮَن رَْْحََخ َربّ ْٞ ٥ْ٬ُ َح

َ
 ىجسأ

ْمَك١ْذ٥ُْ حمس: وقاؿ  ،[ٕٖ -ٖٔ]الزخرؼ:
َ ََ ان٨َِ رَْْحَحِ َرّّبِ إًِذا  ـَ جْذ٥ُْ َت١ُِ٤٧ْٮَن َػ

َ
٢ُْٝ لَْٮ خ

نَْكةُن َرذُٮًراَػْنًََح  ِ
ِْ ةِق َوََكَن ا َٛ جْ ِ

ِْ ِٟ َٚإِذًا حمس وقاؿ: ،[ٓٓٔ]اإلسراء: ىجسا ْم لَُ٭٥ْ ٩َِىًٌت ٨َِ٦ ال٤٧ُْْ
َ
أ

ففي ىذا كلو تبيْب عجز العباد واختبلؼ آرائهم  .[ٖ٘]النساء: ىجسَْ يُْؤدُٮَن انلٍّةَس ٩َٞرًِيا
الو، وشرعو وقدره، وتدبّبه وأىوائهم، وأنو تعأب ىو الكامل ُب ٝبيع صفاتو وأقوالو وأفع

                                                

[ عن ابن عباس ُب ٕٔٗٚ[، وابن ا٤بنذر، وابن أيب حاًب ]ٖٖٙ٘ٔ: "أخرج ابن جرير ] السيوطي( قاؿ ٔ)
َؾاثًة ٨ِْ٦ َٚٮُِْٝس٥ْ حمسقولو:  َٔ ٤ًَُْس٥ْ  َٔ َر  َٕ ْن َحجْ

َ
ةدُِر لََعَ أ َٞ ْو ٨ِْ٦ ََتِْخ حمسمن أمرائكم،  :، قاؿ: يعِبىجس٢ُْٝ ٬َُٮ ا٣ْ

َ
أ

رُْص٤ُِس٥ْ 
َ
ْو ي٤َْ حمسيعِب: سفلتكم،  ىجسأ

َ
ةأ ًٕ ًَ يعِب: بالشيع األىواء ا٤بختلفة..". الدر ا٤بنثور  ىجسبَِكُس٥ْ ِم

(: "قاؿ ابن عباس، و٦باىد، ومقاتل، والسدي: يبث ٕٗٛ/ٕ(. وقاؿ الواحدي ُب )الوسيط( )ٖٕٛ/ٖ)
َٜ حمسفيكم األىواء ا٤بختلفة فتصّبوف فرقا يقاتل بعضكم بعًضا، وٱبالف بعضكم بعًضا، وىو معُب قولو:  َوُيِؾي

 ْٕ ٍْٕي َب َس َب
ْ
ُس٥ْ ثَأ  ، أي: با٣ببلؼ والقتاؿ".ىجسٌَ

 (.ٕٛ-ٔٛاالعتصاـ )ص:(  انظر: ٕ)
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ثابت، واألىواء كثّبة  واحدٌ  فا٢بقُّ  .(ٔ)"تعأب وتقدس، فبل إلو غّبه، وال رب سواه ،٣بلقو
٥بوى عارض، وال تتخلف  ؛ر الكوف كلو، فبل ينهرؼ ناموسوالواحد يدبَّ  متقلبة. وبا٢بقّْ 

رئة لفسد كلو، لرغبة طارئة. ولو خضع الكوف لؤلىواء العارضة، والرغبات الطا ؛سنتو
ولفسد الناس معو، ولفسدت القيم واألوضاع، واختلت ا٤بوازين وا٤بقاييس وتأرجهت كلها 

ما يعرض  بْب الغضب والرضى، والكره والبغض، والرغبة والرىبة، والنشاط وا٣بموؿ..وسائر
بلٮبا من األىواء وا٤بواجد واالنفعاالت والتأثرات.. وبناء الكوف ا٤بادي وا٘باىو إٔب غايتو ك

، ال يتخلف وال  ُب حاجة إٔب الثبات واالستقرار واالطراد، على قاعدة ثابتة، وهنج مرسـو
ومن ىذه القاعدة الكربى ُب بناء الكوف وتدبّبه، جعل اإلسبلـ التشريع  يتأرجح وال ٰبيد.

 وتنسق أجزاءه ،ا من الناموس الكو٘ب، تتواله اليد الٍب تدبر الكوف كلوللهياة البشرية جزءً 
ا. والبشر جزء من ىذا الكوف خاضع لناموسو الكبّب فأؤب أف يشرع ٥بذا ا١بزء من ٝبيعً 

يشرع للكوف كلو، ويدبره ُب تناسق عجيب. بذلك ال ٱبضع نظاـ البشر لؤلىواء فيفسد 
 إ٭با ٱبضع للهق الكلي، ولتدبّب صاحب التدبّب. ،وٱبتل

 
 الغلوؿ واالختالس: – ٙٔ

  عديدة منها: صورللغلوؿ 
  الغلوؿ ُب الفيء أو الغنائم، وىذا ىو ا٤بشهور. أ.

 .الغلوؿ ُب الزكاة ب.
 . اؿىدايا العمَّ  ج. 

 . ةاالختبلس من األمواؿ العامَّ  د.
 .اغتصاب األرض أو العقار وما أشبو ذلك ىػ.

                                                

 (.٘ٛٗ -ٗٛٗ/٘( تفسّب ابن كثّب )ٔ)
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 وقد جاء التهذير من الغلوؿ ُب الكتاب والسنة:
٢ٍُّ٘ حمس :قاؿ اهلل  ْن َح

َ
ًَة٦َحِ ُث٥ٍّ دَُٮِفٍّ  َو٦َة ََكَن نِلََِبٍّ أ ٢ٍَّٗ يَٮَْم ا٣ِْٞ ِت ث٧َِة 

ْ
٢ُْ٤ْ٘ يَأ َو٨ْ٦َ َح

٧َُ٤ٮنَ  ْْ َْ ُح ٍْٛف ٦َة ٠ََكَجْخ و٥ْ٬َُ  : قرأ ابن كثّب وأبو عمرو وعاصم [.ٔٙٔ]آؿ عمراف: ىجسُُكَّ َج
، -بضم الياء وفتح الغْب-( أف يغل) :وقرأىا آخروف .-بفتح الياء وضم الغْب- (أف يغل)

أف يؤخذ  :يعِب ،ٱبوف، وعلى الثانية ٰبتمل أمرين، األوؿ: ٱباف :على القراءة األؤبوا٤بعُب 
 .(ٔ)ينسب إٔب الغلوؿ :أي ،من غنيمتو، والثّا٘ب: ٱُبَوَّف

 . (ٕ)أمر الغلوؿ وجعلو من الكبائر  م النيبُّ عظَّ  وقد
أنو قاؿ:  عن رسوؿ اهلل  عن ثوباف  :وقد جاء ُب ا٢بديث

 ،والدين ،الكبر :من ثالث دخل الجنة بريءجسده وىو  من فارؽ الروح))
  .(ٖ)((والغلوؿ
، (ٗ)((ال يَػُغلُّ مؤمن))قاؿ:  عن رسوؿ اهلل  ، عن ابن عباسو 

ه الذىيب وغّبه من ولذلك عدَّ  ؛فالغلوؿ داللة على نقو اإلٲباف ،كامل اإلٲباف  :أي"
 .(٘)"الكبائر

                                                

 (. ٕ٘٘/ٗ(، تفسّب القرطيب )٘ٗٔ -ٗٗٔ/ٗ( انظر: بصائر ذوي التمييز )ٔ)
 (.ٕٔٗ/ٜانظر: تفسّب الرازي ) (ٕ)
[، والنسائي ُب ٕٚ٘ٔ[، والَبمذي ]ٕٕٔٗو ][، وابن ماجٖٕٗٙ[، والدارمي ]ٜٖٕٕٙ( أخرجو أٞبد ]ٖ)

[ وقاؿ: تابعو أبو عوانة عن ٕٕٚٔ[، وا٢باكم ]ٔ٘ٚٚ[، والطربا٘ب ُب )األوسط( ]ٔٔٚٛ)الكربى( ]
"تابعو أبو عوانة على شرط البخاري ومسلم". وأخرجو :  قتادة ُب إقامة ىذا اإلسناد. قاؿ الذىيب

  [.ٜٗٙٓٔأيًضا: والبيهقي ]
(: "رواه ٜٖٖ/٘)  [. قاؿ ا٥بيثمي ٕ٘ٚ[، و)األوسط( ]ٛٚ٘ٔٔا٘ب ُب )الكبّب( ]( أخرجو الطرب ٗ)

الطربا٘ب ُب )الكبّب( و)األوسط(، وفيو روح بن صبلح، وثقو ابن حباف وا٢باكم وضعفو ابن عدي، وبقية 
 رجالو ثقات".

 (.ٔ٘ٗ/ ٙ( فيض القدير )٘)
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 من اأَلْزد، رجبًل   قاؿ: استعمل النيب عن أيب ٞبيد الساعدي و  
على الصدقة، فلما قدـ قاؿ: ىذا لكم وىذا أىدي ٕب، قاؿ:  (ٔ)ابن األُْتِبيَّة :يقاؿ لو

فَػَهالَّ جلس في بيت أبيو أو بيت أمو، فينظر يُػْهَدى لو أـ ال؟ والذي نفسي بيده ال ))
ا لو رَُغاٌء، ا إال جاء بو يـو القيامة يحملو على رقبتو، إف كاف بعيرً يأخذ أحد منو شيئً 

َعرُ  اللهم ىل ))ٍب رفع بيده حٌب رأينا ُعْفرََة ِإْبطَْيو:  ((،أو بقرة لها ُخَواٌر، أو شاة تَػيػْ
 .(ٕ)اثبلثً  ((بلغت، اللهم ىل بلغت

، فذكر  قاؿ: قاـ فينا رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةو  ذات يـو
لقيامة على رقبتو ال ألفين أحدكم يجيء يـو ا))الغلوؿ، فعظمو وعظم أمره، ٍب قاؿ: 

ا، قد أبلغتك، ال بعير لو رغاء، يقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ال أملك لك شيئً 
ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو فرس لو حمحمة، فيقوؿ: يا رسوؿ اهلل، 

ا، قد أبلغتك، ال ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة أغثني، فأقوؿ: ال أملك لك شيئً 
ا، قد شاة لها ثغاء، يقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ال أملك لك شيئً على رقبتو 

أبلغتك، ال ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو نفس لها صياح، فيقوؿ: يا 
ا، قد أبلغتك، ال ألفين أحدكم يجيء يـو رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ال أملك لك شيئً 

يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ال أملك لك  القيامة على رقبتو رقاع تخفق، فيقوؿ:
ا، قد أبلغتك، ال ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو صامت، فيقوؿ: يا شيئً 

 . (ٖ)((ا، قد أبلغتكرسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ال أملك لك شيئً 
 

                                                

ة((. و)األسد( ويقاؿ لو: األزدي من )أزد( شنوءة. ويقاؿ  من األسد، يقاؿ لو: ابن اللتبي(  عند مسلم: ))رجبًل ٔ)
 ٥بم: األسد واألزد. و)تيعر( معناه: تصيح، واليعار: صوت الشاة.

 [.ٕٖٛٔ[، مسلم ]ٗٚٔٚ، ٖٙٙٙ، ٜٕٚ٘( صهيح البخاري ]ٕ)
  [.ٖٔٛٔ[، مسلم واللفظ لو ]ٖٖٚٓصهيح البخاري ]( ٖ)
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 اإلفساد من خالؿ مناىج التربية والتعليم:  – ٚٔ
٥با أثر عظيم ُب توجيو فكر الطالب؛ فإذا كانت  ال ٱبفى أف مناىج الَببية والتعليم

ا٤بناىج نافعة وصا٢بة أورثت االستقامة والفضائل، وإف كانت فاسدة أورثت اال٫براؼ 
 والضبلؿ.

وُقْل ِمْثَل ذلك ُب ا٤بعلّْم، فإف كاف داعيَة ضبلٍؿ أورَث الضَّبلؿ وا١بهل ا٤بركب، وإف  
 فع واالستقامة.  كاف مستقيم الفكر والسلوؾ أورث العلم النا

 
 سوء  التبليغ:  – ٛٔ 

، وَمزْج و شأف دعاة الباطل: التلبيس على الناس، إفَّ من  إظهار الباطل ُب صورة ا٢بقّْ
وتشويو ا٢بقائق من خبلؿ وسائل اإلعبلـ والتعمية، والتلبيس ا٢بقّْ بالباطل بالكتماف 

 ومنابر الدعوة.
داث األسناف، سفهاء األحالـ، سيخرج قـو في آخر الزماف، أحوُب ا٢بديث: ))

يقولوف من خير قوؿ البرية، ال يجاوز إيمانهم حناجرىم، يمرقوف من الدين، كما 
 .(ٔ)..(( ا٢بديثيمرؽ السهم من الرمية

قولو  .العقوؿ ضعاؼ ،صغار األسناف :معناه": قاؿ اإلماـ النووي 
: ((يقولوف من خير قوؿ البرية)) ال حكم  :مكقو٥ب  ،ُب ظاىر األمر :معناه

 .(ٕ)"-واهلل أعلم-ونظائره من دعائهم إٔب كتاب اهلل  ،إال هلل
  

                                                

 [.ٙٙٓٔ[، مسلم ]ٖٜٓٙ، ٚ٘ٓ٘، ٖٔٔٙ( صهيح البخاري ]ٔ)
  (.ٜٔٔ/ٚ(، وانظر: حاشية السندي على سنن النسائي )ٜٙٔ/ٚ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٕ)
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يخرج قـو من أمتي يقرءوف القرآف، ليس قراءتكم إلى قراءتهم وعند مسلم: ))
بشيء، وال صالتكم إلى صالتهم بشيء، وال صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرءوف 

َيْمُرُقوف من اإلسالـ   ،تهم تَػَراِقيَػُهمالقرآف يحسبوف أنو لهم وىو عليهم، ال تجاوز صال
 .(ٔ)((كما َيْمُرُؽ السهم من الرَِّميَّة

واضح فيما قلنا، ٍب إهنم يطلبوف  ((يحسبوف أنو لهم)) :فقولو "
ليكونوا من أىلو، وليكوف حجة ٥بم، فهْب ابتغوا تأويلو وخرجوا  ؛اتباعو بتلك األعماؿ

أهنم يفهمونو على غّب وجهو، فهم يظنوف أهنم  أي:، "(ٕ)"عن ا١بادة كاف عليهم ال ٥بم
على شيء وىم ٖببلؼ ما ظنوا؛ يظنوف أهنم على حق وىم على باطل؛ للشبو الٍب 

 .(ٖ)"عرضت ٥بم، وللباطل الذي أشربتو قلؤّم
من )سوء التبليغ( أٲبا ٙبذير، فهذَّر من الرؤوس  وقد حذَّرنا الرسوؿ 
العلم بقرحة، ووضع ُب   العلم بغّب أمانة فقد مسَّ م ُبمن تكلَّ ا١بهاؿ، وأئمة الضبلؿ. ف

 سبيل فبلح األمة حجر عثرة.
ا٣بطر إذا تصدَّر ا٤بنافقوف منابَر الدَّعوة واإلعبلـ، وتبوؤا ا٤بناصب و  الفساد ويعظم

العالية، فأشاعوا الباطل وروجوا لو، وأٟبدوا صوت ا٢بق، فاغَب ّٔم خلق كثّب، فضلوا 
داعية يظهر خبلؼ ما يبطن، فقاؿ  النيب وأضلوا، وقد حذَّرنا 
: ((كل منافق عليم اللساف  :إفَّ أخوؼ ما أخاؼ على أمتي))(ٗ). 

                                                

 [.ٙٙٓٔ( صهيح مسلم ]ٔ)
 (.ٙٔٚاالعتصاـ، للشاطيب )ص: (ٕ)
 ( من )شرح سنن أيب داود( من دروس الشيخ عبد احملسن العباد البدر.ٖ)
[، قاؿ ٔٗٙٔ[، والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٖ٘ٓ[، والبزار ]ٔٔ[، وابن ٞبيد ]ٖٗٔأخرجو أٞبد ] (ٗ)

[، ٖٗٔ٘(: "رواه البزار وأٞبد وأبو يعلى، ورجالو موثقوف". وأخرجو البزار ]ٚٛٔ/ٔ)  ا٥بيثمي
[ عن عبد اهلل بن بريدة، عن عمراف ٜٖٙٔ[،  والبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٖٜ٘والطربا٘ب ُب )الكبّب( ]
 "رواه الطربا٘ب ُب )الكبّب( والبزار، ورجالو رجاؿ الصهيح".(: ٚٛٔ/ٔ)  بن حصْب. قاؿ ا٥بيثمي
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 الركوف إلى الظلمة: – ٜٔ
إف من أعظم أسباب الفساد، وصوره ا٤بنكرة: ركوف بعض من ا٤بنتسبْب لطلب العلم 

من إخفاء ا٢بق، ونصرة  ، وثأثر العامَّة ّٔم؛ ٤با يَبتب على ذلكومداىنتهم إٔب الظا٤بْب
٧َُ٤ٮا حمس :فقاؿ  ذلك من   فلذلك حذَّر ا٢بقُّ  الباطل؛ َّ ِي٨َ  َْ دَْؿ٠َ٪ُٮا إَِِل اَّلٍّ َو

ونَ  َْ ُت٪ََْصُ ْوِِلَةَء ُث٥ٍّ 
َ
ِ ٨ْ٦ِ أ ُس٥ُ انلٍّةُر َو٦َة ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ ُدوِن اَّللٍّ  [.ٖٔٔ]ىود: ىجسَذَذ٧َكٍّ

 وقد تقدـ بياف ذلك مفصبًل.
العلماء،  صفة، وينتهل والصبلح داعية يظهر اإلذعاف  وقد حذَّر النيب
ومن غايات يتوصل ّٔا إٔب ، ىو يبطن ما يبطن من مكٍر وإعراضفيتصدر للدعوة، و 

وإفساًدا ىو أكثُر خطرًا و ضاؿّّ ُمِضلّّ، ىذا فمثل مكاسب دنيوية، يتقلَّب ألجلها ويتلوَّف، 
 ، فقدْبِث غايتو وقصدهو٣بُ غّبه؛  ؿإضبلمعرٍض ظاىر اإلعراض؛ لكونو يتسبَّب ُب من 

إفَّ قاؿ: )) أفَّ رسوؿ اهلل  عن عمر بن ا٣بطاب  :جاء ُب ا٢بديث
عن عمر  :. وعند أيب يعلى(ٔ)((كل منافق عليم اللساف  :أخوؼ ما أخاؼ على أمتي

كل منافق عليم   :كنا نتحدث أف ما يهلك ىذه األمة: ))قاؿ ا٣بطاب بن 
(( "أي: كثّب علم اللساف جاىل القلب ل منافق عليم اللسافكقولو: )) .(ٕ)((اللساف

والعمل، اٚبذ العلم حرفة يتأكل ّٔا، ذا ىيبة وأّٔة يتعزز ويتعاظم ّٔا، يدعو النَّاس إٔب اهلل 
ويفر ىو منو، ويستقبح عيب غّبه ويفعل ما ىو أقبح منو، ويظهر للنَّاس التَّنسك والتَّعبد، 

ر ويسارر ربَّو بالعظائم إذا  خبل بو ذئب من الذئاب لكن عليو ثياب، فهذا ىو الذي حذَّ
منو الشَّارع ىنا؛ حذرًا من أف ٱبطفك ٕببلوة لسانو، وٰبرقك بنار عصيانو، ويقتلك بنًب 

 باطنو وجنانو. 

                                                

 تقدـ. (ٔ)
 [.ٖٖٗ( معجم أيب يعلى ]ٕ)
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وا٤بنافقوف أخبُث الكفرة وأبغضهم إٔب اهلل تعأب وأمقتهم  :قاؿ الز٨بشري 
وتدليًسا، وبالشُّكر استهزاء وخداًعا؛ ولذلك أنزؿ فيهم: عنده؛ ألهنم خلطوا بالكفر ٛبويًها 

٢ِ حمس َٛ ْق
َ َْ ْرِك ا  . (ٔ)انتهى [٘ٗٔ]النساء: ىجسإِنٍّ ال٧َُْ٪ةَِِْٚٞي ِِف اَلٍّ

وقد جاء ُب ا٢بديث: التهذير منو؛ ويدخل ُب ىذا الباب: فساد ذي الوجهْب: 
 يب : عن الن(الصهيح)ُب  لعظيم خطره وضرره، كما َرَوى أبو ىريرة 

ذا الوجهين، الذي يأتي ىؤالء  :تجد من شر الناس يـو القيامة عند اهلل))أنو قاؿ: 
 . (ٕ)((بوجو، وىؤالء بوجو

ا كاف ذو الوجهْب شرَّ " : قاؿ القرطيب ا٤بنافقْب؛ إذ  و حاؿُ الناس؛ ألفَّ حالَ  إ٭بَّ
لتقاطع، والعداوة، رور، واالناس، والشُّ  بْب ل الفسادَ خِ دْ ، يُ ق بالباطل والكذبتملّْ ىو مُ 

  .(ٖ)"والبغضاء
إنو من شرار  :ذي الوجهْب ُب قولو  " :ي وقاؿ اإلماـ النوو 

ألنو نفاؽ ٧بض وكذب وخداع وٙبيل على اطبلعو على أسرار  ؛الناس فسببو ظاىر
وىي  ،ويظهر ٥با أنو منها ُب خّب أو شر ،وىو الذي يأٌب كل طائفة ٗبا يرضيها ،الطائفتْب

 . (ٗ)"مداىنة ٧برمة
 :فقاؿ كبّبة صاحبالوجهْب  ذا )الزواجر( ُب ي بن حجر ا٥بيتما َوَعدَّ 

وىو ذو الوجهْب الذي ال  ،سانْبذي اللّْ  كبلـُ   :لكبّبة الثالثة وا٣بمسوف بعد ا٤بائتْب"ا

                                                

 (.ٖٛٗانظر ذلك مفصبًل ُب )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف )ص:( ٔ)
 [.ٕٕٙ٘[، مسلم ]ٛ٘ٓٙ، ٜٖٗٗ( صهيح البخاري ]ٕ)
 (.ٛٚٗ/ٙ) تاب مسلما٤بفهم ٤با أشكل من تلخيو ك (ٖ)
 (.ٓٛ/ٙٔشرح النووي على صهيح مسلم ) (ٗ)
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الذي يتكلم بْب  :اللسانْب ذو :وقاؿ ا٣بادمي . (ٔ)"ايكوف عند اهلل وجيهً 
 .(ٕ)ا للهب الفتنةوإيقاظً  ،ا لنّباف ا٣بصومةإيقادً  ؛اْلُمتَػَعاِديَػْْبِ ا٤بتخاصمْب

ألنو وسيلة  ؛حراـ ، فهوالتهريش بْب الناس بقصد اإلفسادويدخل ُب ىذا الباب: 
 ال ٰبب الفساد.  إلفساد ذات البْب، واهلل 

قاؿ: قاؿ   عن أيب الدرداء :جاء ُب ا٢بديثومن صور التهريش: النميمة. 
، ((ركم بأفضل من درجة الصياـ والصالة والصدقةأال أخب)) :رسوؿ اهلل 

. وقد أمر (ٖ)((صالح ذات البين، فإف فساد ذات البين ىي الحالقة))قالوا: بلى، قاؿ: 
ْو٤ُِعٮا ذَاَت ثَحْ٪ُِس٥ْ حمس :البْب فقاؿ  ذات بإصبلح اهلل 

َ
َ َوأ ٮا اَّللٍّ ُٞ  ىجسَٚةتٍّ

 .[ٔ:األنفاؿ]
 

 :ىلوالرسوخ والتأ التصدر قبل التمكن - ٕٓ
ومن سوء التبليغ: )التصدر قبل التمكن والرسوخ والتأىل(؛ ألنَّو يورث آفاٍت لدى 
ا٤بتلقي، وقد يكوف سبًبا لبل٫براؼ والشذوذ، ولو كذلك أثر ال ٱبفى على صاحبو، فهو ٩با 

وقد  التصدر قبل التأىل ىو آفة ُب العلم والعمل.يورث الِكرب والعجب والغرور والزيغ. و"
 .(ٗ)"ر قبل أوانو، فقد تصدى ٥بوانوقيل: من تصد

                                                

 (.ٜٖ/ٕ) الزواجر عن اقَباؼ الكبائر (ٔ)
 (.ٜٖٕ /ٖ) بريقة ٧بمودية (ٕ)
[، وقاؿ: "حسن صهيح"، وأخرجو أيًضا: ابن حباف ٜٕٓ٘[، والَبمذي ]ٜٜٔٗ( أخرجو أبو داود ]ٖ)

[ٜٕ٘ٓ.] 
(، سّب أعبلـ النببلء ٕٓٔ/ٕٛاإلسبلـ، لئلماـ الذىيب ) (، وانظر: تاريخٜٛٔحلية طالب العلم )ص: (ٗ)

(، طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة ٜٖٛ/ٗ(، طبقات الشافعية الكربى، للسبكي )ٕٔ/ٖٔ)
 (.ٕٚ/٘(، شذرات الذىب )ٔٛٔ/ٔ)
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أف ال ينتصب أف من آداب العآِب ُب َدْرِسو: " وقد ذكر القاضي ابن ٝباعة 
وال يذكر الدرس ِمْن ِعْلٍم ال يعرفو، سواء أشرطو الواقف أو  ، لوللتدريس إذا ٓب يكن أىبًل 

: قاؿ النيب  وازدراء بْب الناس. ،فإف ذلك لعب ُب الدين ؛ٓب يشرطو

 .(ٔ)((المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور))
  .من تصدر قبل أوانو فقد تصدى ٥بوانو : وعن الشبلي

. (ٕ)"من طلب الرياسة ُب غّب حينو ٓب يزؿ ُب ذؿٍّ ما بقي : وعن أيب حنيفة
االغتباط ُب العلم )باب  ،كتاب اإلٲباف  (،صهيهو)ُب   ذكر اإلماـ البخاريو 

: وبعد (ٖ)قاؿ أبو عبد اهلل ((،تَػَفقَُّهوا قبل أف ُتَسوَُّدوا)) : : وقاؿ عمر(وا٢بكمة
 .(ٗ)ُب ِكرَبِ ِسنِّْهمْ  أف ُتَسوَُّدوا َوَقْد تَػَعلََّم أصهاب النيب 

تَػَفقَُّهوا قبل أف ُتَسوَُّدوا( ىو بضم ا٤بثناة وفتح ا٤بهملة  : قولو: )وقاؿ عمر
 .(ٙ).(٘)ةً ُ٘بَْعُلوا ساد :أي ،وتشديد الواو

                                                

 :ُب تفسّب  قولو   [. قاؿ ا٢بافظ ابن كثّبٖٕٓٔ، ٜٕٕٔ[، مسلم ]ٜٕٔ٘( صهيح البخاري ]ٔ)
ةَزٍة ْ ََتَْكََبٍّ حمس َٛ ُ٭٥ْ ث٧َِ َٓ ََتَْكبَ٪ٍّ ٤ُٮا َٚ َٕ ْٛ ْن ُُي٧َُْؽوا ث٧َِة ل٥َْ َح

َ
دَْٮا َوُيِعجَّٮَن أ

َ
ؿَُظٮَن ث٧َِة خ ْٛ ِي٨َ َح َؾاِب  اَّلٍّ َٕ  ىجس٨َِ٦ ا٣ْ

يعِب: بذلك ا٤برائْب ا٤بتكثرين ٗبا ٓب يعطوا، كما جاء ُب )الصهيح( عن رسوؿ اهلل "[، ٛٛٔ]آؿ عمراف:اآلية 
: (عوى كاذبة؛ ليتكثر ّٔا ٓب يزده اهلل إال قلة()من ادعى د) [ وُب ٓٔٔصهيح مسلم ،]
 (. قاؿ العبلمة ا٤بناوئٛٔ/ٕ. تفسّب ابن كثّب )(")ا٤بتشبع ٗبا ٓب يعط كبلبس ثويب زور())الصهيح(: 
 : ينبغي للعآب أف ال ينتصب للتدريس واإلفادة حٌب يتمكن من األىلية، وال يذكر الدرس من علم"

 (.ٕٓٙ/ٙفو، سواء شرط الواقف أـ ال؛ فإنو لعب ُب الدين، وإزراء بو" فيض القدير )ال يعر 
 (.ٔٚ-ٓٚ( تذكرة السامع وا٤بتكلم ُب أدب العآب وا٤بتعلم، للقاضي بدر الدين ابن ٝباعة )ص:ٕ)
 أي: البخاري. (ٖ)
 (.ٕ٘/ٔ( صهيح اإلماـ البخاري )ٗ)
 (.ٙٙٔ/ٔ( فتح الباري، البن حجر )٘)
 (.ٖ٘ٗ-ٖٖٗتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف )ص:من ك( ٙ)
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، وىو على ان لئلنساف سوء عملو فّباه حسنً يزيّْ  لشيطافُ او  ، ويظنُّ أنو على حقٍّ
صاحب علم، وأف ىذا الذي قالو إ٭با قالو عن علم  باطل، ويغَبُّ الناس بو، ويظنُّوف أنو
 لفساد بصورة الصبلحلألنو تصور ؛ ُب العلم وا٫براؼٌ  ومعرفة، وإ٭با ىو ُب ا٢بقيقة ضبلؿٌ 

َذ٨ْ٧َ ُزي٨َِّ ََلُ حمس وأمثا٥بم سوء صنيعهم:ا على ىؤالء منكرً  اهلل وقد قاؿ أو عكسو، 
َ
أ

٢َّ ٨ْ٦َ شََنةءُ َويَْ٭ِؽي ٨ْ٦َ شََنةءُ  ٌِ َ يُ َـّ  [.ٛ]فاطر: ىجسُقٮُء َخ٫ِ٤٧َِ ََٚؿآهُ َظَكً٪ة َٚإِنٍّ اَّللٍّ اهلل  وقد ذ
 ًُ٭ُ حمس :ا وعكسو وٓب يعذرىم فقاؿا رأوا ا٣بّب شرً قومً أ ْٕ ٢ٍّ َق ًَ ِي٨َ  جًَْة اَّلٍّ ًَةةِ اَلَّ ٥ْ ِِف اْْلَ

ة ًٕ جٍُّ٭٥ْ ُُيِْكُ٪ٮَن ُو٪ْ
َ
 [.ٗٓٔ]الكهف: ىجسو٥ْ٬َُ َُيَْكجُٮَن خ

أف يُػزَيَّن  :من أعظم البلوى فَّ "إ : ٧بمد بن صاّب العثيمْبقاؿ الشيخ 
ا يصدؽ ُب دعواه؛ ألهنم عى شيئً ليس كل من ادَّ و لئلنساف الفساد حٌب يَرى أنو مصلح؛ 

ِكُؽوَن َو٣َِس٨ْ حمس :فقاؿ اهلل  [،ٔٔ]البقرة: ىجسة ََن٨ُْ ُمْى٤ُِعٮنَ إِج٧ٍَّ حمس قالوا: ْٛ َْ إِجٍُّ٭٥ْ ٥ُ٬ُ ال٧ُْ خَ
ُُٕؿونَ  َذ٨ْ٧َ حمس ا، كما قاؿ تعأب:وليس كل ما زينتو النفس يكوف حسنً  [،ٕٔ]البقرة: ىجسَْ شَْن

َ
أ

 ْ٢َّ ٨٦َ ٌِ َ يُ   .(ٔ)"ىجسشََنةُء َويَْ٭ِؽي ٨ْ٦َ شََنةءُ  ُزي٨َِّ ََلُ ُقٮُء َخ٫ِ٤٧َِ ََٚؿآهُ َظَك٪ًة َٚإِنٍّ اَّللٍّ
سيخرج قـو في آخر الزماف، أحداث األسناف، سفهاء األحالـ، وُب ا٢بديث: ))

يقولوف من خير قوؿ البرية، ال يجاوز إيمانهم حناجرىم، يمرقوف من الدين، كما 
 .(ٕ)..(( ا٢بديثيمرؽ السهم من الرمية

قولو  .العقوؿ ضعاؼ ،افصغار األسن :معناه" :قاؿ اإلماـ النووي 
: ((يقولوف من خير قوؿ البرية)) ال حكم  :كقو٥بم  ،ُب ظاىر األمر :معناه

 .(ٖ)"-واهلل أعلم-ونظائره من دعائهم إٔب كتاب اهلل  ،إال هلل

                                                

 (، بتصرؼ يسّب.ٛٗ/ٔ( تفسّب الفاٙبة والبقرة، ٧بمد بن صاّب العثيمْب )ٔ)
 [.ٙٙٓٔ[، مسلم ]ٖٜٓٙ، ٚ٘ٓ٘، ٖٔٔٙ( صهيح البخاري ]ٕ)
  (.ٜٔٔ/ٚسنن النسائي ) (، وانظر: حاشية السندي علىٜٙٔ/ٚ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٖ)
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يخرج قـو من أمتي يقرءوف القرآف، ليس قراءتكم إلى قراءتهم وعند مسلم: ))
 صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرءوف بشيء، وال صالتكم إلى صالتهم بشيء، وال

َيْمُرُقوف من اإلسالـ   ،القرآف يحسبوف أنو لهم وىو عليهم، ال تجاوز صالتهم تَػَراِقيَػُهم
 .(ٔ)((كما َيْمُرُؽ السهم من الرَِّميَّة

واضح فيما قلنا، ٍب إهنم يطلبوف  ((يحسبوف أنو لهم)) :فقولو "
وليكوف حجة ٥بم، فهْب ابتغوا تأويلو وخرجوا ليكونوا من أىلو،  ؛اتباعو بتلك األعماؿ

أي: أهنم يفهمونو على غّب وجهو، فهم يظنوف أهنم ، (ٕ)"عن ا١بادة كاف عليهم ال ٥بم
على شيء وىم ٖببلؼ ما ظنوا؛ يظنوف أهنم على حق وىم على باطل؛ للشبو الٍب 

 عرضت ٥بم، وللباطل الذي أشربتو قلؤّم.
 

 القدوة السيئة: - ٕٔ
األؤب  ا٤براحل قدوة أثرًا ُب ٙبديد وجهة اإلنساف ُب فكره وسلوكو، وال سيما ُبإفَّ لل
ٗبن يتخذىم أسوة لو،  والتشبو ٧بيطو، مع التفاعل اإلنساف طبيعة من ألفَّ  من نشأتو؛

احَباًما، وٰبفظ ٥بم مكانة وقدرًا؛ ولذلك فإف القدوة ا٢بسنة هتدي إٔب ا٢بقّْ،  ٥بم وُيِكنُّ 
التقوى، والصَّبلح واإلصبلح، كما أفَّ للقدوة السَّيئة من األثِر ُب الشَّرّْ واإلفساِد وإٔب الربّْ و 
 اإلضبلؿ ما ال ٱبفى على أوٕب البصائر ٩با سيأٌب توضيهو.و والضَّبلؿ 

ُأسوة وقدوة للمأمومْب، فإذا كاف إماًما ُب ا٣بّب والصبلح أثَّر ُب ويوصف اإلماـ بأنو 
ر فيهم، ر أثَّ قيًما وأخبلقًا واستقامة، وإذا كاف إماًما ُب الشَّ  :والتأسيأتباعو، فأٜبر االقتداء 
 .عن ا٢بقّْ  فأورث ا٫برافًا وضبلاًل 

                                                

 [.ٙٙٓٔ( صهيح مسلم ]ٔ)
 (.ٙٔٚاالعتصاـ، للشاطيب )ص: (ٕ)
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ْمؿ٩َِةحمس :اهلل قاؿ 
َ
ًح َحْ٭ُؽوَن ثِأ ن٧ٍِّ

َ
٤ْ٪َة٥ْ٬ُ أ َٕ  :وقاؿ  [،ٖٚ]األنبياء: ىجسوََص

ة َوََبُ حمس ْمؿ٩َِة ل٧ٍَّ
َ
ًح َحْ٭ُؽوَن ثِأ ن٧ٍِّ

َ
٤َْ٪ة ٦ِ٪ُْ٭٥ْ أ َٕ ُِ٪ٮنَ وََص وُب  .[ٕٗ]السجدة: ىجسوا َوََك٩ُٮا ثِآيَةدَِ٪ة يُٝٮ

ٮَن إَِِل انلٍّةرِ حمس :ا٤بقابل: قاؿ  ُٔ ًح يَْؽ ن٧ٍِّ
َ
٤َْ٪ة٥ْ٬ُ أ َٕ ٮَن إَِِل حمس [،ٔٗ]القصو: ىجسوََص ُٔ َٟ يَْؽ ِ و٣َه

ُ
أ

َِْ٘ٛؿةِ بِإِذ٫ِ٩ِْ  ٮ إَِِل اْْلَ٪ٍّحِ َوال٧َْ ُٔ ُ يَْؽ  [. ٕٕٔ]البقرة: ىجسانلٍّةرِ َواَّللٍّ
األئمة: ٝبع إماـ، وىو ف ار، ويقودوف إليها األتباع واألنصار.ُب: يدعوف إٔب النَّ وا٤بع

 .أو شرٍّ  قتدى بو ُب عمل من خّبٍ من يُ 
ٮَن إَِِل انلٍّةرِ حمس: عن فرعوف وملئو وقد قاؿ اهلل  ُٔ ًح يَْؽ ن٧ٍِّ

َ
٤َْ٪ة٥ْ٬ُ أ َٕ  ىجسوََص

العتو  ّٔم أىلُ  يقتديَ  ت،فكاف فرعوف وملؤه أسوة ُب الشر والضبلؿ وا١بربو  [،ٔٗ]القصو:
فهم ٰبثوف على فعل الشرور وا٤بعاصي، وتدسية النفوس بالفسوؽ  ، والكفر باهلل

 النار. ُببفاعلها  يواآلثاـ الٍب تلق
بل دأبوا على  ، ورسولو  وما كفاىم أف كانوا ضالْب كافرين باهلل

وا ٔبزاءين: جزاء ؤ باوٙبسْب العصياف ٥بم، وبذا قد ارتكبوا جرٲبتْب، ف ،إضبلؿ سواىم
 .وجزاء اإلضبلؿ ،الضبلؿ

ُب كذلك سيكونوف  وكما كانوا ُب الدنيا أئمَّة ُب الشر وا١بربوت والضَّبلؿ، فإهنم 
ونَ حمس ار،ة وقادة، لكن إٔب النَّ اآلخرة أئمَّ  َْ يُ٪ََصُ  [.ٔٗ]القصو: ىجسَويَٮَْم ا٣ًٞة٦ح 

سنة، فلو أجرىا، من سن في اإلسالـ سنة حوقد جاء ُب ا٢بديث الشريف: )) 
وأجر من عمل بها بعده، من غير أف ينقص من أجورىم شيء، ومن سن في اإلسالـ 
سنة سيئة، كاف عليو وزرىا ووزر من عمل بها من بعده، من غير أف ينقص من 

 .(ٔ)((أوزارىم شيء

                                                

 [.ٚٔٓٔيح مسلم ]( صهٔ)
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يدعوه إٔب اإلسبلـ:  -عظيم الرـو-إٔب ىرقل  وجاء ُب كتاب النيب 
دى، أما بعد، فإني أدعوؾ بدعاية اإلسالـ أسلم تسلم، سالـ على من اتبع اله))

 .(ٔ)..(( ا٢بديثوأسلم يؤتك اهلل أجرؾ مرتين، وإف توليت فإف عليك إثم األريسيين
ْـّ )القدوة السيئة( قولو  أبغض الناس )) :ومن األحاديث الواردة ُب ذ

، ومبتغ في اإلسالـ ُسنََّة الَجاىليَّ  ة، َوُمطَِّلُب دـ امرئ إلى اهلل ثالثة: ملحد في الحـر
(، أي: ومبتغ ُب اإلسبلـ ُسنََّة ا١بَاىليَّة): فقولو  .(ٕ)((لِيُػَهرِيَق َدَموُ  ؛بغير حق

 ما كاف عليو أىلها من االعتقادات واألعماؿ الباطلة.
ْـّ )القدوة السيئة( قاؿ:  عن كعب بن ُعْجَرةما جاء  :ومن األحاديث الواردة ُب ذ

ُأِعيُذَؾ باهلل يا كعب بن ُعْجَرَة من أمراء يكونوف من )) :قاؿ ٕب رسوؿ اهلل 
قَػُهْم في كذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس مني  بعدي، فمن َغِشَي أبوابهم َفَصدَّ

قْػُهْم    فيولست منو، وال يرد علي الحوض، ومن َغِشَي أبواَبهم أو لم يَػْغَش ولم ُيَصدّْ
ُهْم   ((..نّْي وأنا منو، وَسَيِرُد َعَليَّ الَحْوضَ مِ  فهوظلمهم،  علىكذبهم، ولم يُِعنػْ

 .(ٖ)ا٢بديث
ًَة٦َحِ حمس :(القدوة السيئة)ُب أصهاب  اهلل ويقوؿ  ْوَزار٥ْ٬َُ ََكم٤ًَِح يَٮَْم ا٣ِْٞ

َ
ِِلَْع٤ِ٧ُٮا أ

َ٘رْيِ ٤ِْٔمٍ  ِ ٤َّٮَجُ٭٥ْ ث ٌِ ِي٨َ يُ ْوَزارِ اَّلٍّ
َ
ِ حمس [،ٕ٘]النهل: ىجسَو٨ْ٦ِ أ ُؿوا لَِّلٍّ َٛ ِي٨َ َز ٮا َوَٝةَل اَّلٍّ ُٕ ِ ي٨َ آ٦َُ٪ٮا ادٍّج

ٍء إِجٍُّ٭٥ْ ٣َََكذِثُٮَن  ةيَة٥ْ٬ُ ٨ِْ٦ ََشْ َُ ةيَةُز٥ْ َو٦َة ٥ْ٬ُ ِِبَةِم٤َِْي ٨ِْ٦ َػ َُ  >َقب٤ًََِ٪ة َونْلَْع٢ِْ٧ َػ
ة ََك٩ُٮا ًَة٦َحِ َخ٧ٍّ ٨ُ٣ٍّ يَٮَْم ا٣ِْٞ

َ
ةلِِ٭٥ْ َو٣َحُْكد َٞ ثْ

َ
َٓ خ ٦َ ًْ ة َٞ ثْ

َ
ةلَُ٭٥ْ َوخ َٞ ثْ

َ
وَن  َوَِلَْع٨ُ٤٧ٍِّ خ ََتُ ْٛ  ىجس=َح

 [.ٖٔ-ٕٔ]العنكبوت:

                                                

  [.ٖٚٚٔ[، مسلم ]ٖ٘٘ٗ، ٜٕٔٗ، ٚصهيح البخاري ]( ٔ)
 [. ٕٛٛٙ( صهيح البخاري ]ٕ)
 .-وقد تقدـ- [ًٕٕٔضا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ][، وقاؿ: "حسن غريب"، وأخرجو أيٗٔٙ( أخرجو الَبمذي ]ٖ)
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والقرآف قد جاء يهدي ٝبيع متبعي ا٤بلل واألدياف السابقة إٔب استعماؿ عقو٥بم مع 
على ما ورثوه عن آبائهم  ٯبمدواللوصوؿ إٔب العلم وا٥بدى ُب الدين، وأال  ؛ضمائرىم
ِ حمس :بع. يقوؿ اهلل تَّ أف يػُ  أحقُّ  فإف ا٢بقَّ  ؛وأجدادىم ٍح ث٢َْ َٝةلُٮا إ ٍّ٦

ُ
٩ٍّة وََصْؽ٩َة آثَةء٩ََة لََعَ أ

ٍّْ َٝةَل ٦َُْتَُٚٮ٬َة  Fِإَو٩ٍّة لََعَ آزَةر٥ِْ٬ِ ُمْ٭َذُؽوَن 
ِ َٟ ِِف َْٝؿيٍَح ٨ِْ٦ ٩َِؾيٍؿ إ ِ رَْق٤ْ٪َة ٨ْ٦ِ َرج٤ْ

َ
َٟ ٦َة أ ِ َوَكَؾل

ذَُؽوَن  ْٞ ٍح ِإَو٩ٍّة لََعَ آزَةر٥ِْ٬ِ ٦ُ ٍّ٦
ُ
ة وََصْؽُت٥ْ  Gإ٩ٍِّة وََصْؽ٩َة آثَةَء٩َة لََعَ أ ٬َْؽى ِم٧ٍّ

َ
َولَْٮ ِصبْذُُس٥ْ ثِأ

َ
َٝةَل أ

رِْق٤ُْذ٥ْ ث٫ِِ ََكُِٚؿوَن 
ُ
٫ًَْ٤ِ آثَةَءُز٥ْ َٝةلُٮا إ٩ٍِّة ث٧َِة أ َٔH  ََكَن ََعِٝجَُح َٙ ْؿ ٠ًَْ ُْ ٧َْ٪ة ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َٚةجْ َٞ َٚةجَْذ

بَِْي  سيئة على ا٢بسنة فدلت اآليات على أهنم آثروا القدوة ال [.ٕ٘-ٕٕالزخرؼ:] ىجسIال١َ٧ُّْؾِ
 فضلوا، فاستهقوا العذاب.

. وأعظم قدوة للناس رسوؿ اهلل ا٢باجة إٔب القدوة ا٢بسنة واألمة بأمسّْ 
 ، رسوؿ اهلل ٍب ُورَّاُث  َّلف الصاّب، ابعْب والسَّ هابة والتَّ من الص

من  وىو على بصّبة وبينة ،واقتفى أثرىم، ودعا إٔب ىذا الدين ،ومن سار على ىديهم
، وا٥بداة إٔب سواء ا٢بقيقيوف هم بناة األجياؿفماء الصا٢بْب، والقادة ا٤بخلصْب..العل

 . السبيل
وىناؾ مقومات للقدوة ا٢بسنة أٮبها: التخلق باألخبلؽ الفاضلة، والسَّّب وفق شرع 

والتَّمسك بُسنَّتو؛ فإفَّ العلم والعمل ركنا القدوة  ،واتّْباع ىدي النَّيب  ،اهلل 
بناء ُب الَببية على أساٍس راسٍخ منبثٍق من العقيدة من غّب زيٍغ أو ابتداع، وأف ا٢بسنة، وال

 يكوف صاحب ٮبٍَّة؛ فإفَّ رؤية آّدين تبعُث ُب النَّفس ا٥بمَّة؛ لتقليدىم والتَّشبو ّٔم.
: االستقامة، واالعتداؿ، وا٢بِلم، وا٢بكمة، والتثبت، ومن صفات اإلماـ القدوة

، وأف يكوف عا٤با ٗبقاصد التشريع، واألصوؿ دؽرب، واإلخبلص، والصّْ الصَّ و  ،فق، واللْبالرّْ و 
واالستنباط، وبصّبًا ٗبناىج الدعوة، ومطلًعا على اختبلؼ الفقهاء، آخًذا ُب االعتبار 
مراعاة أحواؿ الناس، ومتدرًجا ُب دعوتو ٗبا يتبلءـ مع طبيعة ا٤بخاطَبْب، وأف يكوف حريًصا 

 ا، أميًنا، بعيًدا عن ا١بهل وا٢بمق والصّْفات ا٤بذمومة.على ىداية قومو، ناصهً 
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وأف ينهج  ،رسولو  ةِ نَّ وسُ  ،وأف يرتكز ُب دعوتو على كتاِب اهلل 
 هنج السَّلف والتَّابعْب ومن تبعهم بإحساف من األئمة والعلماء ا٤بخلصْب العاملْب. 

، وأف يكوف بعيًدا عن وأف يكوف تقًيا ورًعا يقدّْـ رأي الشَّارع ا٢بكيم على كل رأي
 النفاؽ وا٤بداىنة والغلو والتشدد والتكفّب، وكل خلق ذميم. 

ومن صفات اإلماـ القدوة: أف يفقو علـو اآللة الٍب يستند إليها ُب التفسّب 
واالستنباط، وأف يكوف قدوة ُب العمل؛ فإف لساف العمل أبلغ من لساف القوؿ، وال خّب 

 .(ٔ)ُب قوؿ ال يصدقو العمل
 

 الغزو الفكري، وىيمنة ثقافاتو على  المجتمع. – ٕٕ
 

 كثرة الغالة والمتطرفين وتمكينهم:  – ٖٕ
 من عمل ىو وٛبكينهم وحضارتو، للمجتمع ىدـ معوؿ وا٤بتطرفْب الغبلة أف ٱبفى وال 

 أىلها. هتجّب إٔب ويسعى مقدراهتا، ُب ويطمع لؤلمة، يكيد
 

 الفساد االجتماعي واألخالقي: – ٕٗ
لشريعة اإلسبلمية ٗبا فيو صبلح الناس، فأوجبت واجباٍت، وفرضت جاءت ا

الفواحش ما ظهر منها وما حدوًدا، وأحلَّت للناس الطَّيبات، وحرَّمت عليهم ا٣ببائث و 
 .بطن

، ومن أفهش ا١برائم، كبائر الذنوب، وىي من  جرٲبة الزنا :ومن الفواحش احملرمة
 اآلفاِت أثرًا وفتًكا ُب جسد األمة. فهي أصٌل لكثٍّب من ا٤بفاسد، وىي من أعظمِ 

                                                

 (.ٖٚٙ-ٖٚ٘انظر ذلك مفصبًل ُب )عقبات ُب طريق ا٥بداية( )ص:( ٔ)
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 وقد تقدـ بياف ذلك مفصبًل.
حيث يُنزَُّؿ ا٤بِقرُّ بالفاحشة ُب أىلو و٧بارمو ومن الفساد األخبلقي: اإلقرار با٤بنكر، 

منزلة من ٯبَبح ا٤بعاصي، وٯباىر ّٔا، من حيث اإلٍب والعقاب ُب اآلخرة، كما جاء ُب 
ثالثة ال ينظر اهلل ))قاؿ:  اهلل  عن رسوؿ،  عن ابن عمرا٢بديث: 

ال يدخلوف  إليهم يـو القيامة: العاؽ لوالديو، ومدمن الخمر، والمناف عطاءه. وثالثة
المرأة المترجلة تشبو )). وُب رواية: ((والرجلة ،والديوث ،الجنة: العاؽ لوالديو

 . (ٔ)((بالرجاؿ
 .(ٕ)فعلو :-بالكسر- (ثةالديا)و .ىو الرجل الذي ال غّبة لو على أىلو( الديوثو)

رج عن ا٤بعُب ٱبال  ،وُب اصطبلح الفقهاء عرفت الدياثة بألفاظ متقاربة ٯبمعها معُب واحد
 .(ٖ)وىو عدـ الغّبة على األىل واحملاـر ،اللغوي

 على وىي عبلمة ٧بمودة ومطلوبة، و٧بارمو أىلو على الرجل غّبة كانت ىنا ومن
 وطبًعا. شرًعا مذمومة دياثة تركهاو  والشهامة وا٤بروءة، الرجولة كماؿ

 
 سوء التربية: – ٕ٘

ف الَببية األؤب ٥با أثٌر ُب صياغة شخصية اإلنساف وأخبلقو ُب بيتو و٦بتمعو، إ
 وبسوء الَببية تألُف النَّفس ا٤بعاصي، وتنساؽ وراء العواطف والرغائب.

                                                

(: "رواه البزار ٛٗٔ -ٚٗٔ/ٛ)  [،  قاؿ ا٥بيثمئ٘ٓٙ، ٓ٘ٓٙ[، والبزار ]ٕٖٚ٘( أخرجو أٞبد ]ٔ)
[،  ٓٓٗٔ[، والرويا٘ب ]ٙ٘٘٘[، وأبو يعلى ]ٕٕٙ٘بإسنادين ورجا٥بما ثقات". وأخرجو أيًضا: النسائي ]

[ وقاؿ: "صهيح اإلسناد". ٕٗٗ[، وا٢باكم ]ٖٕٗٗ[، و)األوسط( ]ٖٓٛٔٔا٘ب ُب )الكبّب( ]والطرب 
  [.ٚٔٗٚ[، وُب )شعب اإلٲباف( ]ٕٕ٘ٓٔووافقو الذىيب.  وأخرجو أيًضا: البيهقي ُب )السنن( ]

 (.ٕ٘ٓ/ٔا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب، مادة: )ديث( ) (ٕ)
 (.ٖٛ -ٔٛ/ٕ(، وانظر: الزواجر عن اقَباؼ الكبائر )ٜٙ/ ٕٔ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية( ٖ)
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 ، أو الرذائل.بووطبلفإما أف يغرس ا٤بريبّْ أو ا٤بعلّْم الفضائَل ُب نفوس أبناءه 
، الطالبر ُب الفطرة، وُب التفكّب، وينعكس أثرىا على سلوؾ االبن أو والبيئة تؤثّْ 

 وعلى عبلقاتو االجتماعية.
ولذلك كانت الَببية من أعظم أنواع ا٤بسؤولية، فإذا كاف األب مسؤواًل عن تغذية 

سؤوؿ عن تغذيتو طفلو، فبل يهملو حٌب يتعرض جسمو للهزاؿ أو ا٤برض أو ا٤بوت، فهو م
، فبل يهملو حٌب يتعرض ٤با ىو أشد خطرًا من ىزالو أو مرضو، وذلك حْب أيًضا روحيِّا

 يتعرض ٤بوت القلب أو الروح. 
وإذا أقصي اإلٲباف عن ميداف الَببية، فإف السلوؾ يتفاوت تفاوتًا كبّبًا حسب 

د. . الفقر ا٤بنسيج. . ب. الغُب ا٤بطغي .ا٤بؤثرات التالية: أ. اختبلؼ معادف الناس
ز.  .و. ا٤بدرسة .ىػ. الوضع السياسي. االمتياز العلمي الذي يؤدي إٔب غرور العلم

واحمليط العلمي. ي. األسس الَببوية وا٤بنهج  ط. ا٤بدرسْب  .ح. البيئة وا٢بي .األصدقاء
 .الدراسي

ماـ اإلٲباف على ز  ت قبضةُ "وُب األعصار األخّبة ٤با خفَّ  :يقوؿ الشيخ الغزإب 
السلوؾ ومبادئ الَببية شرع كل امرئ يتصرؼ ُب حياتو ا٣باصة ومع غّبه بدافع من 

والسلوكي  األخبلقيطبيعتو، ومن الظروؼ احمليطة بو، ونشأ عن ذلك ا٫بدار ُب ا٤بستوى 
 .واإلنسا٘ب

وإنِب ألنظر إٔب األحداث ا١بارية ُب ا٤بدف والقرى فأرى ما يضيق بو الضمّب ا٢بي، 
و البدف الرقيق. ولئن كاف إفبلس ا٤بربْب سبب خذالف كبّب ألمتنا، فإف ا٥بجـو وما يقشعر ل

الغريب على ببلدنا زادىا بلبلة وضيعة؛ ألنو ىجـو يعمل ُب دأب وعناء على تشتيت قوى 
اإلٲباف كلَّما ٘بمَّعت، وعلى غمر األرجاء بصنوؼ الفساد واإلغراء، حٌب ٚبرج أجياؿ 

 العقلية. تتقبل اإل٢باد باسم ا٢برية
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وأغلب النفوس ا٢بائرة، وا١بماعات ا١بائرة ٥با وجهة نظر تستسيغ ّٔا أبشع األفعاؿ؛ 
 فإف ا٥بوى نسج على بصرىا حجابًا، وأبعدىا عن رؤية الواقع.

وحاضر العآب اإلسبلمي تسود تربيتو من ىذا القبيل ضبلالت شٌب، فكم من جهل 
ؼ ٠بي: استقامة؟ وىكذا انتشرت بيننا يسمى علًما؟ ومن بدعة ٠بيت: سنة؟ ومن ا٫برا

ُب  تتخبطوأمة  .عناوين مزيفة، ومفاىيم مشوىة، جعلت ا٤بنكر معروفًا، وا٤بعروؼ منكرًا
 حياهتا على ىذا النهو ٙبـر من التوفيق ال ٧بالة.

وإٔب جانب ىذه ا٤بورثات تسربت مع حضارة الغرب ضبلالت أخرى زادت األمة 
 ..حبِّا أو صداقة :ى: حرية، والعبلقات ا١بنسية تسمَّىالعليلة مرًضا، فالفوضى تسم

 وىكذا تضطرب موازين األمور. 
والَببية الناجهة تعتمد على حقائق مقررة، ومسلمات ال تقبل جداًل، فإذا ساءت 

 وسادت أجواءىا الشكوؾ فهيهات أف تنشأ أجياؿ يوثق بأدّٔا وعفافها وعدالتها.  ،البيئة
س ا٢باجة إٔب قواعد من الَببية تنهض على أصوؿ دينية واألرض اإلسبلمية ُب أم

 . (ٔ)"ثابتة تشد النفوس إٔب عرى اإلٲباف الراسخ
 

المسكرات: –  ٕٙ
تفتُك ٔبسِد األمة، وهتدُد حضارهتا الٍب عظيمة ف ا٣بمر من اآلفات التقدـ أ

وتقود إٔب  تفتُح أوسع أبواب الشَّر، ؛ فهيباالضمهبلؿ، وقيمها بالزواؿ، وثرواهتا بالتلف
جرائَم كبّبة، وآثاـٍ خطّبة، فتهدـ سياج األخبلؽ، وتفسد الدين، وهتلك األبداف، وتضيع 
األمواؿ، وتدمر العقوؿ، وتؤذف با٥ببلؾ، فما حلَّت ُب ٦بتمع إال وانتشرت فيو الرذيلة، 

، ومن يروج ٥با.  وانعدمت الفضيلة عند من يتعاطى ىذه السمـو

                                                

 ( فما بعد، بتصرؼ.ٖٙٔالغزإب )ص:٧بمد للشيخ  ،( انظر: كيف نفهم اإلسبلـٔ)
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 المالية: الفساد في المعامالت – ٕٚ

وضع اإلسبلـ ضوابط للمعامبلت ا٤بالية، فأحل البيع، وحـر الربا، والرشوة، والغش، 
 وا٣بيانة، ،والتلبيس ، وا٢بلف الكاذب،(ٔ)وا٣بداع، والتزوير، والتغرير، وا٤بكر، وا٤بكس

وأكل أمواؿ الناس  ،(ٕ)والبخس ُب ا٤بيزاف ،ُب الكيل التطفيف، و الغلوؿ واالختبلسو 
األوصاؼ القبيهة ال تكوف ُخُلًقا و  األفعاؿ هذه، ف(ٖ)وهنى عن التبذير واإلسراؼبالباطل، 

                                                

، وىو من يتؤب الضرائب الٍب تؤخذ من الناس بغّب -بفتح ا٤بيم وسكوف الكاؼ بعدىا مهملة-، (ا٤بكس) (ٔ)
ىو الذي يأخذ من التجار إذا مروا مكًسا باسم العشر، فأما صاحب ا٤بكس " (:شرح السنة) . وُبحق

الساعي الذي يأخذ الصدقة، ومن يأخذ من أىل الذمة العشر الذي صو٢بوا عليو فهو ٧بتسب ما ٓب يتعد 
(، وانظر: ٘/ٖ(، و٫بوه ُب )معآب السنن( )ٔٙ-ٓٙ/ٓٔشرح السنة، البغوي )". فيأٍب بالتعدي والظلم

من  شرّّ  "وا٤بكاس فيو شبو من قاطع الطريق، وىو :قاؿ ا٢بافظ الذىيب  (.ٕٕٔٗ/ٙمرقاة ا٤بفاتيح )
فهو أظلم وأغشم ٩بن أنصف ُب مكسو، ورفق  ،وجدد عليهم ضرائب ،فإف من عسف الناس؛ اللو

 .كلوف للسهت"أ ،شركاء ُب الوزر وايةٍ ز وآخذه من جندي وشيخ وصاحب  ،وكاتبو ،برعيتو، وجايب ا٤بكس
 .مشهور بن حسن، بتهقيق: (ٕ٘ٚ )ص:الكبائر، للذىيب

إف التطفيف من الصفات الذميمة، وا٣بصاؿ القبيهة، وىو من كبائر الذنوب ا٤بتوعد عليها بالعذاب ُب  (ٕ)
 رسواًل، وىو شعيب  الكتاب والسنة، وىو أكل ألمواؿ الناس بالباطل، وقد أرسل اهلل 

دعاىم إٔب اإلٲباف، وترؾ ما ىم عليو من ىذه الفعلة ألجل التهذير من ىذه ا٣بصلة الٍب تفشت ُب قومو، ف
القبيهة، فلما أبوا أىلكهم بسوء فعلهم من ٖبس ا٤بكياؿ وا٤بيزاف. وألٮبية ىذا ا٤بوضوع فقد جاءت )سورة 
 ا٤بطففْب( مصدَّرًة بتهذيٍر بالٍغ، وىو ا٤بوضوع األبرُز ُب السورة؛ فلذلك كانت التسمية للسورة ّٔذا االسم.

 :يات الٍب ٙبذّْر من التطفيف، وتأمر بإيفاء ا٤بكياؿ وا٤بيزاف، وتنهى عن التطفيف فيهما قولو ومن اآل
ْوُٚٮا ا٢ًَْ١َْ٣ َوال٧َِّْيانَ حمس

َ
هُ َوأ ُمؽٍّ

َ
َٖ أ ْظَك٨ُ َظِتٍّ َحج٤ُْ

َ
ٍّْ ثِة٣ٍِِّت ِِهَ أ

ِ َؿُبٮا ٦َةَل اِْلَت٥ًِِ إ ْٞ َْ َت ُٙ  َو ِ َْ ٩َُس٤ّ  ٍِ ثِة٣ِْْٞك
 ٍّْ

ِ ًكة إ ْٛ ٤ٍّ َج َٕ ةُز٥ْ ث٫ِِ ٣َ ْوُٚٮا َذ٣ُِس٥ْ َووٍّ
َ
ِ أ ْ٭ِؽ اَّللٍّ َٕ ِ ِؽلُٮا َولَْٮ ََكَن َذا ُْٝؿَّب َوب ْٔ َ٭ة ِإَوذَا ٤ُُْٝذ٥ْ َٚة َٕ ُس٥ْ  ُوْق

ُؿونَ   .[ٕ٘ٔ]األنعاـ: ىجسدََؾ٠ٍّ
، وىو من األمراض االجتماعية واالقتصادية ا٣بطّبة ال (ٖ) ٍب هتدد ال ٱبفى أف اإلسراؼ ُب اإلنفاؽ ُخُلٌق مذمـو

األمم والشعوب؛ فإفَّ البذخ والَبؼ ىدٌر للماؿ ُب غّب فائدة، ويؤثر على طبقات آّتمع األخرى من الفئة 
 =، والتقصّب ُب طلبكقصد السمعة والرياءعن تسببو ُب معاصي و٨بالفات،   فضبًل ا٤بتوسطة والفقّبة. 
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واإلٲباف يقتضي  ،عقيدتو وإٲبانو باهلل كتسبة من مللمسلم ٕباٍؿ؛ ألفَّ طهارة نفِسو 
 األخبلؽ الذَّميمة.و  تلك األفعاؿتجانس مع العمل الصاّب، وحسن ا٣بلق، وال ي

تنهى و  ،والتقوى دؽ ُب ا٤بعاملة والربّْ جار على الصّْ جاءت التشريعات ٙبثُّ الت وقد
نهى قاؿ: )) عن أيب ىريرة  :جاء ُب ا٢بديث ، كماضليلعن الغش وا٣بداع والتَّ 

 .(ٔ)((عن بيع الحصاة، وعن بيع اْلَغَرر  رسوؿ اهلل
 عن )بيع ا٢بصاة( و)بيع الغرر(.  "هني النيب  : قاؿ اإلماـ النووي
 ففيو ثبلث تأويبلت: أما )بيع ا٢بصاة( 

: أف يقوؿ: بعتك من ىذه األثواب ما وقعت عليو ا٢بصاة الٍب أرميها، أو أحدىا
 بعتك من ىذه األرض من ىنا إٔب ما انتهت إليو ىذه ا٢بصاة.

 : أف يقوؿ: بعتك على أنك با٣بيار إٔب أف أرمي ّٔذه ا٢بصاة. والثاني 
فيقوؿ: إذا رميت ىذا الثوب با٢بصاة : أف ٯبعبل نفس الرمي با٢بصاة بيًعا، والثالث

 فهو مبيع منك بكذا.

                                                                                                                                   

ن ا٢بقوؽ والواجبات، من حيث ا٢بق، والتكاسل عن أداء الطاعات، وقد يؤدي إٔب تضييع كثّب م=
إِْػَٮاَن حمس: رين للماؿا٤ببذّْ  االنشغاؿ ٗبلذات الدنيا ونعيمها، والغفلة عن اآلخرة. وقد ٠بى اهلل 

َِْيِ  ًَة عدـ و  ،ألهنم يفسدوف نظاـ ا٤بعيشة بإسرافهم، ويكفروف النعمة بعدـ حفظها [؛ٕٚ]اإلسراء: ىجسالنٍّ
ٮًراحمسعقبو:  ضعها ُب مواضعها باالعتداؿ، ولذلك قاؿو  ُٛ ةُن لَِؿّب٫ِِ ٠َ َُ ًْ الشيطاف  إفَّ أي: " ،ىجسَوََكَن النٍّ

ع أعمالو ُب الباطل، وقد كاف ٲبكنو أف ٯبعلها ُب بلؿ واإلضبلؿ، فقد ضيَّ يعمل، وأعمالو كلها ُب الضَّ 
ٲبكنو أف  ع أموالو ُب الباطل، وقد كافر يضيّْ لرسوخو ُب نفسو. وا٤ببذّْ  ؛عليو ضارٍ ، ُب ذلك ا٣بّب. وىو جاد

٤بشاركتو لو ُب وصفو،   ؛ٯبعلها ُب ا٣بّب. وقد أخذت عادة التبذير ٖبناقو واستولت عليو؛ فهو أخو الشيطاف
كمشاركة األخ ألخيو. وىو أخوه بامتثالو ألمره، وصهبتو لو ُب ا٢باؿ وُب ا٤بآؿ، وُب سوء العاقبة ُب العاجل 

انظر ذلك مفصبًل ُب كتاب: و  (.ٕ٘ٓ/ٔٔنار )(، وانظر: تفسّب ا٤بٖٕٗ/ٔ) آثار ابن باديس واآلجل.
 (.ٖٛٛ-٘٘ٛ)عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف )ص:

 [.ٖٔ٘ٔ]( صهيح مسلم ٔ)
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وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصوؿ كتاب البيوع، ويدخل فيو  
، وآّهوؿ، وما ال يقدر على تسليمو، وما  مسائل كثّبة غّب منهصرة، كبيع اآلبق، وا٤بعدـو

، واللنب ُب الضرع، وبيع ا٢بمل ُب ٓب يتم ملك البائع عليو، وبيع السمك ُب ا٤باء الكثّب
البطن، وبيع بعض الصربة مبهًما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك. 

 . (ٔ)وكل ىذا بيعو باطل؛ ألنو غرر من غّب حاجة"
. (ٕ)((نهى عن النَّْجش)) :أف النيب  وعن ابن عمر 

حها وليس لو رغبة ُب شرائها، : ىو أف يزيد اإلنساف ُب ٜبن السلعة أو ٲبد((النجش))و
ولكن يريد خداع غّبه.. إٔب غّب ذلك من البيوع ا٤بنهي عنها؛ ٤با فيها من ا٣بداع والتضليل 

 والكتماف والظلم. 
،  الواجب على َمن باع سلعًة فيها عيٌب أف يُبْبّْ ىذا العيب للمشَبي وال يكتموو 

 وؿ اهلل قاؿ: ٠بعت رس  عن عقبة بن عامر كما جاء ُب ا٢بديث:
َنُو  ا فيو عيبٌ المسلم أخو المسلم، وال َيِحلُّ لمسلم باع من أخيو بيعً ))يقوؿ:  إال بَػيػَّ

فإذا بْبَّ العيب برأ البائع ُب الدنيا واآلخرة، وليس للمشَبي ا٢بقُّ ُب ردّْ السلعة  .(ٖ)((لو
 لسلعة، فللمشَبي الردُّ.إال إذا رضي البائع، فأقاَلو بيعتو، أمَّا إذا ٓب يُبْبّْ البائع عيَب ا

متكامل، يعمل على إعانة احملتاجْب  نظاـ االقتصادي اإلسبلمي وا٢باصل أف النظاـ
من غّب استغبلؿ ٥بم، كما أنو يقرر عقاب من يأكل أمواؿ الناس بالباطل ٗبا يكوف زجرًا 

اؿ الناس لو، حٌب ال يعود إٔب فعلو، وليكوف عربة لغّبه، وردًعا ٤بن تسوؿ لو نفسو أكل أمو 

                                                

 (.ٙ٘ٔ/ٓٔ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٔ)
 [.ٙٔ٘ٔ[، مسلم ]ٖٜٙٙ، ٕٕٗٔ( صهيح البخاري ]ٕ)
[، وقاؿ: "صهيح على ٕٕ٘ٔ[، وا٢باكم ]ٚٚٛ[، والطربا٘ب ]ٖٛٔ[، والرويا٘ب ]ٕٕٙٗ( أخرجو ابن ماجو ]ٖ)

 [. ٖٗٚٓٔشرط الشيخْب"، ووافقو الذىيب. وأخرجو أيًضا: البيهقي ]
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والقاعدة: أف الصدؽ أساس ُب التعامل، فبل ينبغي أف يتصف ا٤بؤمن ٗبا بغّب وجو حق. 
 .-وال سيما مع ا٢باجة إٔب البياف-يقابل الصدؽ من الكذب والغش وا٣بداع 

َفرَّقَا، فقد جاء ُب ا٢بديث: ))  -أو قاؿ: حتى يَػتَػَفرََّقا-البَػيػَّْعاف بالخيار ما لم يَػتػَ
. (ٔ)((يػََّنا بورؾ لهما في بيعهما، وإف كتما وكذبا محقت بركة بيعهمافإف صدقا َوبػَ 

وا٤بعُب: إف كتما شيًئا ٩با ٯبب اإلخبار بو شرًعا كاف ذلك من الغش وا٣بداع، وإخفاء 
 ا٢بقيقة.
 

 الفساد في الحكم والقضاء: – ٕٛ
 .(الظلم)وقد تقدـ بيانو ُب 

 
 الفساد البيئي: - ٜٕ

البيئػػػة مظهػػػر حضػػػاري، وخلػػػق إنسػػػا٘ب، ومطلػػػب ٙبػػػثُّ عليػػػو ال ٱبفػػػى أف االىتمػػػاـ ب
 الشَّريعة، وُٙبَرّْـ ما يقابلو من إفساد البيئة؛ لعمـو ضرره، وعظيم أثره.

إف إفسػػاد البيئػػة يتنػػاَب مػػع الػػدين واألخػػبلؽ، وىػػو مػػن اإليػػذاء واإلضػػرار الػػذي هنػػى 
 .بل ضرر وال ضرارالشارع عنو، ف

ث األثػػػر، وال شػػك أف إفسػػاد البيئػػة مػػن مظػػػاىر ويتفػػاوت اإليػػذاء واإلضػػرار مػػن حيػػ
اإلفسػػاد العػػاـ الػػذي يتعػػدى ضػػرره إٔب كثػػّب مػػن النػػاس والبهػػائم والػػزروع، فلػػذلك فهػػو مػػن 

 أعظم أنواع اإلفساد الذي يعظم فيو اإلٍب.

                                                

 [.ٕٖ٘ٔ[، مسلم ]ٕٓٔٔ، ٕٕٛٓ، ٜٕٚٓ( صهيح البخاري ]ٔ)
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وأعطاه من النّْعم مػا فيها،  واستعمرهاإلنساف خليفة ُب األرض،  وقد جعل اهلل 
فهيػأ لػو فيهػا كػل ا٤بقومػات البلزمػة، فسػخر لػو: األرض وا٤بػاء ا٤بهمة،  يعينو على القياـ ّٔذه

 وا٥بواء والفضاء واألنعاـ.
وحػػػث علػػػى عمػػػارة األرض واسػػػتثمار ثرواهتػػػا، واالسػػػتفادة مػػػن خّباهتػػػا، وإصػػػبلحها، 
 وٞبايتهػػا مػػن إفسػػاد ا٤بفسػػدين؛ فػػإف الفسػػاد يظهػػر ُب الػػرب والبهػػر بفعػػل اإلنسػػاف، وتلويػػث

ِ َواْْلَْعؿِ حمس: والبهر. قاؿ اهلل  الربّْ  من الفساد ويكوف ُبيُعترب  البيئة َكةُد ِِف ا٣ََْبّ َٛ َ٭َؿ ا٣ْ َّ

ُٕٮنَ  ٤ٍُّ٭٥ْ يَؿِْص َٕ ٤٧ُِٮا ٣َ َٔ ِي  َْٕي اَّلٍّ ُ٭٥ْ َب َٞ يِْؽي انلٍّةِس ِِلُِؾي
َ
:  ىجسث٧َِة ٠ََكَجْخ خ  [.ٔٗ]الرـو

رٞبػػة واإلصػػبلح ومػػن أىػػم مقاصػػد بعثػػة الرسػػل: ا٢بػػث علػػى عمػػارة الكػػوف باحملبػػة وال
 والتعاوف على الرب والتقوى، والبعد عن العبث واإلفساد.

الكػػػوف، وجعػػػل مػػػا فيػػػو مػػػن مػػػا ُب العظيمػػػة أنػػػو سػػػخر لئلنسػػػاف  ومػػن نعػػػم اهلل 
 ا٤بخلوقات مذللة لو.

لو من غّب اعتداء أو إفساد أو ظلم، وينفع  وا٤بؤمن ينتفع ٩با سخر اهلل 
 على نعمو الوافرة.  اآلخرين، ويتعاوف معهم، ويشكر اهلل

ًٕةحمس :قاؿ اهلل  رِْض ََجًِ
َ َْ َٜ ٣َُس٥ْ ٦َة ِِف ا ِي َػ٤َ وقاؿ  [،ٜٕ]البقرة: ىجس٬َُٮ اَّلٍّ

: ْػَؿَج ث٫ِِ ٨َ٦ِ اثل٧ٍََّؿاِت حمس
َ
٧َةءِ ٦َةًء َٚأ َل ٨َِ٦ الكٍّ ـَ ْ ٩

َ
رَْض َوخ

َ َْ ٧ََٮاِت َوا َٜ الكٍّ ِي َػ٤َ ُ اَّلٍّ اَّللٍّ
َؿ ٣َُس٥ُ  جَْ٭ةرَ  رِزًْٝة ٣َُس٥ْ وََقؼٍّ

َ َْ َؿ ٣َُس٥ُ ا ْمؿِهِ وََقؼٍّ
َ
َٟ َِلَْضؿَِي ِِف اْْلَْعؿِ ثِأ ْ٤ ُٛ  [،ٕٖ]إبراىيم: ىجسا٣ْ

اٌب َو٦ِ٪٫ُْ َمَضٌؿ ذ٫ًِِ تُِك٧ًُٮَن حمس :وقاؿ  ٧َةءِ ٦َةًء ٣َُس٥ْ ٦ِ٪٫ُْ َْشَ َل ٨َ٦ِ الكٍّ ـَ ْ ٩
َ
ِي خ  :٬َُٮ اَّلٍّ

يُْذٮَن َوانلٍّ  ٍـّ ْرَع َوال ٍـّ ْٮٍم يُجْجُِخ ٣َُس٥ْ ث٫ِِ ال َٞ ِ يًَح ٣ ٌَ  َٟ ِ ِ اثل٧ٍََّؿاِت إِنٍّ ِِف َذل
ْخَ٪ةَب َو٨ِْ٦ ُُكّ

َ َْ ِؼ٢ًَ َوا
ُؿوَن  ٍّ١ َٛ  [.ٔٔ-ٓٔ]النهل: ىجس;َحَذ

ومن شأف ا٤بؤمن أف يكوف رحيًما و٧بسًنا، وال يقف مفهـو اإلحساف ُب اإلسبلـ 
ت ٗبا ُب ذلك عند إحساف ا٤برء لنفسو ولغّبه من أبناء جنسو، ولكنو يشمل عمـو ا٤بخلوقا

 ا٢بيواف والنبات.
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 والفساد البيئي لو صور كثّبة ال ٚبفى على أوٕب البصائر:
وبقايػػػا الطعػػػاـ وسػػػائر ا٤بخلَّفػػػات ُب  القػػػاذوراتفمػػػن الفسػػػاد البيئػػػي: رمػػػي األوسػػػاخ و 

 الشوارع.
دخاف ا٤بصانع وا٤بعامل إٔب بيوت النػاس، ومػا يَبتػب علػى ذلػك ومن ذلك: أف يتجو 

راض واألوبئػػػة، وال يقتصػػػر الضَّػػػرر علػػػى مػػػا يصػػػيب النػػػاس، بػػػل كػػػذلك مػػػا مػػػن انتشػػػار األمػػػ
وقود السيارات ووسائل النقػل دوف  يصيب الزروع والبهائم. ومن ذلك: اإلسراؼ ُب إحراؽ

 نظيفة. طاقة ٗبصادر النظر إٔب مدى تأثّب ذلك على البيئة، وإٔب ما ٲبكن استبدالو منها

ها، وتلويث ميػاه البهػار واألهنػار، وردـ اآلبػار ومن ذلك: قطع األشجار النافعة وحرق
 وتلويثها.

ومػػػن ذلػػػك: إٮبػػػاؿ سػػػقي الػػػزرع، واإلضػػػرار بالَببػػػة مػػػن خػػػبلؿ إفسػػػادىا بنهػػػو ا٤بػػػواد 
 الكيميائية..إٔب غّب ذلك.  

 ومن أسباب الوقاية من آفات الفساد البيئي:
 أ. العناية بنظافة البيت والشارع وا٢بي وا٤بدرسة:

مػػن حػػقّْ الطَّريػػق عػػدـ التسػػبب ُب إيػػذاء أحػػد مػػن ا٤بػػارة، ديث: أف وقػػد جػػاء ُب ا٢بػػ
عػن النػيب  عػن أيب سػعيد ا٣بػدري وكما جاء أف إماطة األذى عنو من أعمػاؿ الػرب، ف

  :فقػػػالوا: مػػػا لنػػػا بػػػد، إ٭بػػػا ىػػػي ((إيػػػاكم والجلػػػوس علػػػى الطرقػػػات))قػػػاؿ ،
، قػالوا: ((الطريػق حقهػا فػإذا أبيػتم إال المجػالس، فػأعطوا))٦بالسنا نتهدث فيها، قػاؿ: 

غػػػض البصػػػر، وكػػػف األذى، ورد السػػػالـ، وأمػػػر بػػػالمعروؼ، ))ومػػا حػػػق الطريػػػق؟ قػػاؿ: 
 .(ٔ)((ونهي عن المنكر

                                                

 [.ٕٔٙٔ، ٕٕٔٔ[، مسلم ]ٜٕٕٙ، ٕ٘ٙٗصهيح البخاري ] (ٔ)
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كل ُساَلَمى من النػاس )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة و 
عليو صدقة، كل يـو تطلع فيو الشمس، يعدؿ بين االثنػين صػدقة، ويعػين الرجػل علػى 

حمل عليها، أو يرفع عليها متاعو صػدقة، والكلمػة الطيبػة صػدقة، وكػل خطػوة دابتو في
 .(ٔ)((يخطوىا إلى الصالة صدقة، ويميط األذى عن الطريق صدقة

اإليماف بضع وسػبعوف )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةو 
 ال إلػػو إال اهلل، وأدناىػػا إماطػػة األذى عػػن :شػػعبة، فأفضػػلها قػػوؿ -أو بضػػع وسػػتوف-

 .(ٕ)((الطريق، والحياء شعبة من اإليماف
 ب. االمتناع عن قطع األشجار النافعة، وسن القوانْب الرادعة:

 ،وال ٘ببنوا ،وال تغلوا ،ال تعصوا ،أوصيكم بتقوى اهلل" :الصّْدّْيق  وُب وصية
تلوا وال تق ،وال تقطعوا شجرة مثمرة ،وال ٙببسوا ّٔيمة ،اوال ٙبرقوا زرعً  ،وال تغرقوا ٬ببًل 

ا حبسوا أنفسهم للذي حبسوىا فذروىم وستجدوف أقوامً  ،اا صغّبً وال صبيِّ  ،اا كبّبً شيخً 
 ..إٔب غّب ذلك.(ٖ).."وما حبسوا أنفسهم لو

 

                                                

 [.ٜٓٓٔ[، مسلم ]ٜٜٕٛصهيح البخاري ]  (ٔ)
 [.ٖ٘صهيح  مسلم ]  (ٕ)

-ٔٚأليب بكر أٞبد بن علي ا٤بروزي، بتهقيق: شعيب األرناؤوط )ص:، ( مسند أيب بكر الصديق ٖ)
(، فوائد ابن أخي ٓ٘/ٕ[، وأخرجو ابن عساكر )ٔٔٗٔ(، و)ابن ز٪بويو( كما ُب )كنز العماؿ( ]ٕٚ

 (.ٜٙٔ/ٕ[، الكامل ُب التاريخ )ٜٗ٘ميمي الدقاؽ ]
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حٌب ولو كانت ُب -ومن األحاديث الٍب فيها: ا٢بثُّ على عمارة األرض وتنميتها 
فإف  (ٔ)يد أحدكم فسيلة يإف قامت الساعة وف)): قولو  -آخر أيامها

  .(ٕ)((استطاع أف ال تقـو حتى يغرسها فليغرسها
لتبقى ىذه الدار عامرة  ؛وحفر األهنار ،على غرس األشجار مبالغة ُب ا٢بثّْ وىو 

ؾ فانتفعت فكما غرس لك غّبُ  ، إٔب آخر أمدىا احملدود ا٤بعدود ا٤بعلـو عند خالقها
 .  (ٖ)-ُصَباَبة دنياوإف ٓب يبق من ال- لينتفعَ  ؛ؾفاغرس ٤بن ٯبيء بعدَ  ،بو

ما من مسلم )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أنس بن مالك و 
ا، فيأكل منو طير أو إنساف أو بهيمة، إال كاف لو بو ا، أو يزرع زرعً يغرس غرسً 

  .(ٗ)((صدقة
ما من مسلم )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن  جابر  :وُب رواية

وما سرؽ منو لو صدقة، وما أكل السَُّبُع ا إال كاف ما أكل منو لو صدقة، يغرس غرسً 
منو فهو لو صدقة، وما أكلت الطير فهو لو صدقة، وال يَػْرَزُؤُه أحد إال كاف لو 

                                                

ار النخل، وىي: الَوِديُّ، وا١بمع: ُفْسبَلف، مثل: رغيف ورغفاف، الواحدة: َفِسيَلة، وىي الٍب ( "الَفِسيُل: صغٔ)
ْـّ، أو تقلع من األرض فتغرس. و)رجل َفْسل(: رديء. ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )فسل(  تقطع من اأُل

 (. ٜٔ٘/ٔٔ(، وانظر: لساف العرب )ٖٚٗ/ٕ)
[. ٛٓٗٚ[، والبزار ]ٜٚٗ[، والبخاري ُب )األدب ا٤بفرد( ]ٕٙٔٔ[، وعبد بن ٞبيد ]ٜٕٔٛٔ( أخرجو أٞبد ]ٕ)

رواه البزار، ورجالو أثبات ثقات، لعلو أراد بقياـ الساعة: أمارهتا ".وأخرجو (: "ٖٙ/ٗ)  قاؿ ا٥بيثمي
 [، وقاؿ: "إسناده صهيح".ٕٗٔٚ[، والضياء ]ٜٚٔأيًضا: ابن األعرايب ُب )معجمو( ]

: بقية ا٤باء واللنب -بالضم–: رقة الشوؽ وحرارتو. و)الصَُّبابة( -بالفتح–َبابة( (. و)الصَّ ٖٓ/ٖ( فيض القدير )ٖ)
 وغّبٮبا تبقى ُب اإلناء والسقاء. وا٤بعُب: وإف ٓب يبق من الدنيا إال الوقت اليسّب.

 [.ٖ٘٘ٔ[، مسلم ]ٕٖٕٓ( صهيح البخاري ]ٗ)
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ففيو: حثّّ على عمارة األرض، ولو كاف ا٤بنتفع من الزرع البهائم لناؿ الزارع  .(ٔ)((صدقة
 األجر.

 :النَّاس لُّ يُظِ  الذي السّْدرَ التهذير من قطع وقد جاء ُب ا٢بديث: 
السدر ىو الشجر الذي ينبت ُب الفبلة، ويستظل بو الناس، فيتقوف بو حرَّ و 

وصهابتو الكراـ  أثناء الطريق، وقد كاف الرسوؿ  الشمس، ويقيلوف ٙبتو ُب
 رضواف اهلل عليهم يستظلوف بالشجر.

 وقد حذَّرنا الشارع من قطع السدر أو إتبلفو؛ ٤با ُب ذلك من اإلضرار بالناس
من فائدة تدـو ما بقيت  والبهائم، وألنو من العبث والظلم، وال ٱبفى ما للزرع واألشجار

 حية، وقد تقدـ بيانو مستقبًل.
 ج. عدـ تلويث ا٤بياه، وسن القوانْب الرادعة: 

عػن   عن أيب ىريػرة :وقد جاء ُب ا٢بديث: النهي عن تلويث ا٤بياه، كما صحَّ 
اِئم الػػذي ال َيْجػػِري، ثػػم  فػػيَأَحػػدُُكْم  ال يَػبُػػوَلنَّ )) قػػاؿ:أنػػو  النػػيب  المػػاء الػػدَّ

نهػى أف يُػبَػاَؿ فػي ))أنػو  عن رسوؿ اهلل   عن جابرٍ . و (ٕ)((يَػْغَتِسُل فيو
 .  (ٖ)((الماِء الرَّاِكد

 د. االمتناع عن اإلسراؼ ُب كل شيء وال سيما ُب استهبلؾ ا٤بياه.
 ىػ. العناية بطهارة ا١بسد والثياب.

 نتشار األمراض السارية واٚباذ أسباب الوقاية ا٤بناسبة. و. ا٢بد من ا
  

                                                

 خذ منو.أي: ال ينقصو ويأ ()وال يرزؤه(): [. قولو ٕ٘٘ٔ( صهيح مسلم ]ٔ)
 [.ٕٕٛ[، مسلم ]ٜٖٕصهيح البخاري ] (ٕ)
 [.ٕٔٛصهيح مسلم ] (ٖ)
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وإقامػػػػػػػة  ،ومنػػػػػػػع ذكػػػػػػػر اهلل  ،الصَّػػػػػػػدّْ عػػػػػػػن بيػػػػػػػوت اهلل  - ٖٓ
 الصلوات، ودروس العلم النافع فيها، والسعي في خرابها.

 
كتماف الحق، وكتماف الشهادة عند طلبها والحاجة إليها، وقوؿ    - ٖٔ

 الزور.
 

 :بوقتل الحيواف وتعذي - ٕٖ
إذا تقرر أف اإليذاء من الفساد، فإف اإليذاء ال يقف ُب التشريعات اإلسبلمية على 
إيذاء ا٤برء لنفسو وإخوانو من بِب جنسو، ولكنو يشمل ا٤بخلوقات األخرى الٍب جعلها اهلل 

  مذللة منقادة لئلنساف، ينتفع اإلنساف من ٢بومها وأصوافها وأوبارىا وأشعارىا
على  ه ا٤بخلوقات ٙبقق توازنًا ُب الطبيعة، وىي من نَِعم اهلل وركؤّا..اْب، وىذ

فإف مفهـو اإلنساف، ومن ا١بهود والنكراف: اإلساءة إٔب البهائم، وعدـ اإلحساف إليها؛ 
اإلحساف ُب اإلسبلـ ال يقف على إحساف ا٤برء لنفسو وإخوانو من أبناء جنسو، ولكنو 

 مستقبًل. وقد تقدـ بيانويشمل ا٤بخلوقات األخرى. 
 

 الخالصة:
ويتبْب ٩با سبق: أف الفساد يتفاوت من حيث ا٣بطر واألثر، وأف أعظم الفساد: 

وافَباء الكذب عليو، واإلعراض عن آياتو، وأف من أعظم الفساد:  ،الشرؾ باهلل 
البعد عن التمسك بالكتاب والسنة ُب سائر مناحي ا٢بياة، واالحتكاـ إٔب القوانْب 

فساد يؤذف إذا كثرت مظاىره بتفكك آّتمع، وىدـ قيمو وثوابتو، كما الوضعية، وأف ال
 وأليم عقابو.  يؤذف بسخط اهلل 
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وأف من أنواع ما توعد عليو بالعذاب ُب اآلخرة: كالشرؾ، والنفاؽ، وقتل النفس الٍب 
رابة حرَّـ اهلل، والظلم، وأكل أمواؿ الناس بالباطل، والغش، والرشوة، والربا، والسرقة، وا٢ب

بو أف يوصل،  وقطع الطريق، والتطفيف بالكيل، ونقض العهد، وقطع ما أمر اهلل 
 بو من العبادات كالصبلة والزكاة، وإتياف ما حرَّـ اهلل  والربا، وترؾ ما أمر اهلل 

واالقتصاص من  ،مؤاخذة غّب ا١با٘بمن الفواحش، وا١بور ُب ا٢بكم، وفساد القضاء، و 
 ..إٔب غّب ذلك.النَّاس يُِظلُّ  الذي السّْدرَ قطع و ٢بيواف، ، وتعذيب اغّب الباغي

وقد أفردت موضوع )اإلفساد في األرض صوره وأسبابو، وسبل الوقاية منو في 
 ضوء الكتاب والسنة(، وقد قسمتو على النحو التالي:

 

 اضططضب اضرابع:  
 الفساد في المعامالت:

اضططضب اضثاضث:  
 الفساد في المنهج:

 اظي:  اضططضب اضث
الفساد في األخالؽ 

 والسلوؾ:

اضططضب اِّول:  
 الفساد في االعتقاد:

: الظلم وقتل النفس الٍب أواًل 
 .حـر اهلل 

: االبتداع ُب دين أواًل 
 .اهلل 

ترؾ ما أمر اهلل  أواًل:
  بو، وإتياف ما هنى

 عنو. اهلل 

: الكفُر باهلل أواًل 
،  ،والشرؾ بو

 والصَّدُّ عن سبيلو.
: ضياع األمانة وفساد اثانيً 

 الذمم.
 التكالب على الدنيا. ثانًيا: : سوء الَببية.ثانًيا

 
 النفاؽ. ثانًيا:

ٖبس ا٤بوازين : ثالثًا
 .والتطفيف بالكيل

: اإلفساد من ثالثًا
خبلؿ مناىج الَببية 

 والتعليم.

 ا١بهود. ثالثًا: .وىا٥باتباع  ثالثًا:

نقض العهد، وقطع ما : رابًعا
 .بو أف يُوصل  أمر اهلل

: الغزو الفكري، رابًعا
وىيمنة ثقافاتو على  

 آّتمع.

 السهر. رابًعا: الفساد االجتماعي. رابًعا:

: الفساد ُب خامًسا
 ا٤بعامبلت ا٤بالية.

 - : ا٤بسكرات.خامًسا : القدوة السيئة.خامًسا

: اإلسراؼ وإغفاؿ سادًسا : سوء التبليغ.سادًسا : السرقة.سادًسا - 
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 .ا٢بقوؽ
 - : آّاىرة با٤بعاصي.سابًعا : الغلو والتطرؼ.سابًعا  :  الغلوؿ واالختبلس.سابًعا
  لغلوؿ:صور ا

الغلوؿ ُب الفيء أو الغنائم،  - ٔ
  وىذا ىو ا٤بشهور.

 .الغلوؿ ُب الزكاة - ٕ
 . اؿىدايا العمَّ  - ٖ
االختبلس من األمواؿ  - ٗ

 . ةالعامَّ 
 . اغتصاب األرض أو العقار - ٘

 : تغيّب ا٣بلق.ثامًنا : الغرور.ثامًنا
 

- 

: التصدر قبل تاسًعا -
 التمكن.

 - : اإلفساد باللساف.تاسًعا

: كتماف ا٢بق، عاشًرا -
وكتماف الشهادة عند 
طلبها وا٢باجة إليها، 

 وقوؿ الزور.

 - : الطغياف.عاشًرا

: الصَّدّْ الحادي عشر -
 ،عن بيوت اهلل 

 والسعي ُب خرأّا.

البغي  عشر: الحادي
 .والَبطَرواألشر 

- 

إيقاد : الثاني عشر -
 .ا٢بروبالفًب و نّباف 

            - - 

اضططضب اضدادس:     - -
 الفساد البيئي:   

اضططضب اضخاطس:  
الفساد في الحكم 

 والقضاء:
التهذير من الفساد : أواًل  - -

 .البيئي وبياف خطورتو
: التهذير من أواًل 

الفساد ُب ا٢بكم 
والقضاء  وبياف 

 خطورتو. 
: الركوف إٔب ثانًيا : صور الفساد البيئي:ثانًيا - -
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 الظلمة.     
 وبقايا الطعاـ وسائر ا٤بخلَّفات ُب الشوارع. القاذوراترمي األوساخ و  - ٔ
 تلويث البيئة بالدخاف الضار. – ٕ
 ـ اآلبار وتلويثها.قطع األشجار النافعة وحرقها، وتلويث مياه البهار واألهنار، ورد - ٖ
 إٮباؿ سقي الزرع، واإلضرار بالَببة من خبلؿ إفسادىا بنهو ا٤بواد الكيميائية. - ٗ
 قتل ا٢بيواف وتعذيبو. - ٘

          - 
          - 

 
 :ثالثًا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج

 بياف آفاتو وعواقبو:التهذير من الفساد، و و األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر،  - ٔ
إف األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، والتهذير من الفساد و٧باربتو، والصبلح 

النجاة ُب اآلخرة، وا٢بياة الطيبة ُب  إٔب طريق العزة، وعنواف الفبلح، وسبيل واإلصبلح 
ولُٮ ثَِٞ حمس :يقوؿ اهلل ، الدنيا

ُ
ُؿوِن ٨ْ٦ِ َرج٤ُِْس٥ْ أ ُٞ َْ ََكَن ٨َ٦ِ ا٣ْ َكةدِ ٤ََْٚٮ َٛ ٨ِ ا٣ْ َٔ ٍح َح٪َْ٭ْٮَن  ًٍّ

دْؿُِٚٮا ذ٫ًِِ َوََك٩ُٮا ُُمْؿِ 
ُ
٧َُ٤ٮا ٦َة خ َّ ِي٨َ  َٓ اَّلٍّ َج َْنًَْ٪َة ٦ِ٪ُْ٭٥ْ َواتٍّ

َ
٨ْ خ ًٓ ِم٧ٍّ ًِ٤َٝ ٍّْ

ِ رِْض إ
َ َْ َو٦َة  ٦116َِْي ِِف ا

٤٬َُْ٭ة ُمْى٤ُِعٮَن 
َ
٤ٍْم َوأ ُْ ِ َؿى ث ُٞ َٟ ا٣ْ ِ َٟ ِِلُْ٭٤  قاؿ أبو جعفر [.ٚٔٔ-ٙٔٔ]ىود: ىجس117ََكَن َربَّ

: "ًٍّحٍ حمس ولُٮ ثَِٞ
ُ
  يقوؿ: ذو بقية من الفهم والعقل، يعتربوف مواعَظ اهلل ،ىجسأ

َح٪َْ٭ْٮَن حمسوعليهم ُب الكفر بو.  ،ويتدبروف حججو، فيعرفوف ما ٥بم ُب اإلٲباف باهلل 
رِْض 

َ َْ َكةدِ ِِف ا َٛ ٨ِ ا٣ْ ر باهلل عن  يقوؿ: ينهوف أىل ا٤بعاصي عن معاصيهم، وأىل الكف ،ىجسَٔ
َْنًَْ٪َة ٦ِ٪ُْ٭٥ْ حمسكفرىم بو، ُب أرضو. 

َ
٨ْ خ ًٓ ِم٧ٍّ ًِ٤َٝ ٍّْ

ِ يقوؿ: ٓب يكن من القروف من قبلكم  ،ىجسإ
أولو بقية ينهوف عن الفساد ُب األرض، إال يسّبًا، فإهنم كانوا ينهوف عن الفساد ُب 

 عذابُو، من عذابو، حْب أخذ من كاف مقيًما على الكفر باهلل  األرض، فنجاىم اهلل
 . (ٔ)"وىم اتباع األنبياء والرسل 

                                                

 (.ٕٚ٘/٘ٔ( تفسّب الطربي )ٔ)
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ًِّجًَح حمس : ويقوؿ ََ ًَةةً  ٫ُ َظ جََْث و٬ََُٮ ُمْؤ٨ٌ٦ِ ٤ََٚ٪ُْعًِحَ٪ٍّ
ُ
ْو خ

َ
٢َِ٧ َوةِْلًة ٨ْ٦ِ َذ٠ٍَؿ أ َٔ  ٨ْ٦َ

٤٧َُْٕٮنَ  ْظَك٨ِ ٦َة ََك٩ُٮا َح
َ
ْصؿ٥ْ٬َُ ثِأ

َ
 [.ٜٚ]النهل: ىجسَونَلَْضـِيَ٪ٍُّ٭٥ْ أ

ا مكانة األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر، وخطر مبينً  قاؿ اإلماـ الغزإب 
إغفاؿ ىذا الواجب: "إفَّ األمر با٤بعروؼ والنَّهي عن ا٤بنكر ىو القطب األعظم ُب الدين، 

لو النبيْب أٝبعْب، ولو طوي بساطو وأٮبل علمو  وىو ا٤بهم الذي ابتعث اهلل 
وشاعت ا١بهالة، واستشرى وعملو؛ لتعطلت النبوة، واضمهلت الديانة، وفشت الضبللة، 

 .(ٔ)الفساد، واتسع ا٣برؽ، وخربت الببلد، وىلك العباد"
قاؿ:  عن النيب  ،النعماف بن بشّب وقد جاء ُب ا٢بديث: عن 

مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قـو استهموا على سفينة، فأصاب ))
إذا استقوا من الماء مروا بعضهم أعالىا وبعضهم أسفلها، فكاف الذين في أسفلها 

ٍب قاؿ  ((.ا ولم نؤذ من فوقناعلى من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقً 
: ((ا، وإف أخذوا على أيديهم يتركوىم وما أرادوا ىلكوا جميعً  فإف

 .(ٕ)((انجوا، ونجوا جميعً 
كاف الفساد سبب فينبغي النظر بعْب البصّبة إٔب عاقبة الفساد وآثاره، واالعتبار ٗبن  

 ىبلكهم أو ٚبلفهم.
العباَد من الفساد واإلفساد ُب غّب آية، وبْب عاقبة ا٤بفسدين؛  وقد حذَّر اهلل 

 عنو، ويتبعوا هنج ا٤بصلهْب. ليعترب الناس، وليكونوا على بينة، فيجتنبوا ما هنى اهلل 
  

                                                

  (.ٖٙٓ/ٕ( انظر: إحياء علـو الدين، لئلماـ الغزإب )ٔ)
[  بلفظ: ))مثل ا٤بْدِىِن ُب حدود ٕٙٛٙ[، وىو كذلك ُب )صهيح البخاري( ]ٖٜٕٗ( صهيح البخاري ]ٕ)

 اهلل(( ا٢بديث.
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ُد من قصو من وقف والسَّعيد من اعترب بغّبه، والشَّقيُّ من اعترب بو غّبه. ويستفا
وأخذ بأحكاـ دينو، ومن أخبار الذين تعدَّوا حدوده، واتبعوا  ،عند حدود اهلل 

أىوائهم، ونبذوا أحكاـ دينو ظهريِّا: االعتباُر بالعاقبة وا٤بآؿ، فيكوف ذلك دافًعا الختيار 
بة، طريق احملسنْب، ونبذ طريق ا٤بفسدين؛ فمما يعْب على ترؾ طريق ا٥بوى: مبلحظة العاق

ِكِؽي٨َ حمس :واالعتبار با٤بآؿ. يقوؿ اهلل  ْٛ َْ ُُيِتَّ ال٧ُْ  َ رِْض إِنٍّ اَّللٍّ
َ َْ َكةَد ِِف ا َٛ ِٖ ا٣ْ َْ تَجْ  ىجسَو

ِكِؽي٨َ حمس :وقاؿ [، ٚٚ]القصو: ْٛ َٙ ََكَن ََعَِٝجُح ال٧ُْ ُؿوا ٠ًَْ ُْ وقاؿ [، ٙٛ]األعراؼ: ىجسَواجْ
: حمس ِ ٤َُ٭ة لَِّلٍّ َٕ ِػَؿةُ ََنْ ٌْ اُر ا َٟ اَلٍّ ةَِٝجُح د٤ِْ َٕ َْ ََٚكةًدا َوا٣ْ رِْض َو

َ َْ ا ِِف ا ٤ُٮًّ ُٔ َْ يُؿِيُؽوَن  ي٨َ 
 [.ٖٛ]القصو: ىجسل٧ُْ٤ِذٍِّْٞيَ 
 والعمل ٗبا أمر اهلل  ،وسنة نبيو  التمسك بكتاب اهلل  – ٕ

 :بو ورسولو 
وسنة نبيو  إف اإلصبلح قائم على دعائم أٮبها: التمسك بكتاب اهلل 

 والعمل ٗبا أمر اهلل   بو ورسولو يقوؿ اهلل ،: ِي٨َ حمس َواَّلٍّ
ْصَؿ ال٧ُْْى٤ِِعْيَ 

َ
ُٓ أ ً ٌِ ُ٩ َْ ةَ إ٩ٍِّة  َٓ َٝةُمٮا الىٍّ

َ
١ُٮَن ثِة١ِْ٣ذَةِب َوأ  [. ٓٚٔ]األعراؼ:  ىجسُح٧َّكِ

خبلؼ من خالف؛ لقلة معرفتهم ٗبا جاء عن وإ٭با جاء  : أٞبدقاؿ اإلماـ 
 . (ٔ)اوقلة معرفتهم بصهيهها من سقيمه ،النيب 

وال اعتناء لو بنصوص  ،يروج الباطل على من ال علم عنده وال معرفة فلذلك
 الكتاب والسنة وأقواؿ الصهابة والتابعْب.

و٦بالسة  ،ا تركوا طلب العلمقومً  إفَّ  :قاؿأنو   عن ٧بمد بن سّبينروي 
لسنة ٍب خالفوا ا ،وأخذوا ُب الصبلة والصياـ حٌب يبس جلد أحدىم على عظمو ،العلماء

                                                

 (.ٜٔٔ(، إيقاظ ٮبم أوٕب األبصار )ص:ٕٖٖ/ٕ(، الفقيو وا٤بتفقو، للخطيب )ٗٗ/ٔبلـ ا٤بوقعْب )( إعٔ)
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 على جهل إال  فوالذي ال إلو غّبه ما عمل أحد عمبًل  ،وسفكوا دماء ا٤بسلمْب ،فهلكوا
 .(ٔ)كاف يفسد أكثر ٩با يصلح

 الرجوع إٔب العلماء الراسخْب فيما أشكل فهمو، والتبس أمره: – ٖ
إف األمة ٙبتاج وال سيما عند تبلطم الفًب، والتباس ا٢بق بالباطل أف ترجع ألىل 

سخ، والنظر الثاقب، وٛبكينهم؛ حٌب يعلو صوت ا٢بق، وٚبمد َسْورَُة الباطل، العلم الرا
لكن الرجوع إٔب ا٤بصلهْب قبل وقوع الفًب خّب من الرجوع إليهم بعد وقوعها؛ فمن شأف 
ا٤بصلهْب أهنم ٰبذروف من ا٣بطر قبل وقوعو؛ ليكوف الناس على بينة وبصّبة، وأهنم 

وقع ُب بلد  ن ٫بو مام ،وف على ما ٱبشى وقوعو ُب القريبيَػْبَدؤوف باألىم فاألىم، ويركز 
 دعاة الفتنة وٱبشى تفشيو وانتشاره. يثّبه بعضما  من ٫بو ٦باور وٱبشى انتقالو، أو
وأفواج الدعاة ا٤بصلهْب  ،ىذه األمة ببعثة نبيو  ومنذ أكـر اهلل 

مرشدين للخلق، يتعاقبوف فيها، علماء ربانيوف، ودعاة مصلهوف، داعْب إٔب ا٢بق، و 
 حاكمْب بالقسط، آمرين با٤بعروؼ، وناىْب عن ا٤بنكر. 

والناس إف خلو من العلماء الربانيْب ٚبطَّفتهم شياطْب اإلنس وا١بن، وتقاذفتهم 
 الضبلالت والفًب.

للناس أمر دينهم، ويدعوهنم با٢بجة والبياف،  يبينوف  األنبياءوالعلماء ورثة 
وال سيما ُب كثّب من الببلد النائية أو القرى -على كثّبين ولكن قد يشتبو ا٢بق ويلتبس 

؛ بسبب بعدىم عن الدعاة ا٤بستبصرين وا٤بصلهْب؛ و٤با ٰبدثو الغزو الفكري -البعيدة
وصراع الثقافات، وتصدر كثٍّب من ا١بهاؿ منابر الدعوة، وىم يسيئوف أكثر ٩با يصلهوف؛ 

غلو والتعصب والتكفّب، وعمل اإلعبلـ ولذلك انتشرت ُب ٦بتمعاتنا أمراض خطّبة من ال
على إبراز واقع ا٤بسلمْب، وىي أمراض تفتك ٔبسد األمة، وٛبزؽ وحدهتا، مآب يقم 
ا٤بصلهوف من ىذه األمة، من أىل العلم وأصهاب البصائر والقلوب بنشر العلم واحملبة، 

                                                

 (.ٙٔٙ/ٛ)البن عبد الرب  ،االستذكار (ٔ)
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، وإٔب ا٤بن هج األحكم، وإرشاد األناـ إٔب سبل السبلـ، وىدايتهم إٔب الطريق األقـو
والصدع با٢بق، و٧باجة ا٤بغالْب، الذين ٯبهدوف ُب طمس معآب ا٢بق، والتلبيس على 
العامة، فّبفعوف رايات الظبلـ، ويستقطبوف فئة من العواـ، وىذا واقع مشاىد..فكاف لزاًما 

 على ا٤بصلهْب: التبصّب والتنوير والتهذير.
وف الناس على الضبلؿ، قاؿ اهلل الرؤوس ا١بهاؿ وزعماء الضبلؿ ٰبملال ٱبفى أف و 
: ٌء يَُؿاُد حمس وا لََعَ آلَِ٭ذُِس٥ْ إِنٍّ ٬ََؾا لَََشْ ِن اْمُنٮا َواْوَِبُ

َ
 ٦ِ٪ُْ٭٥ْ أ

ُ َُ َٜ ال٧َْ َ٤ َُ ٦َة  6َواجْ
ٌق  َٓ ِ ٍّْ اْػذ

ِ ِػَؿةِ إِْن ٬ََؾا إ ٌْ َ٪ة ثَِ٭َؾا ِِف ال٤٧ٍِّْحِ ا ْٕ   [.ٚ-ٙ]ص:ىجس 7َق٧ِ
يلتبس ا٢بق بالباطل أف ترجع ألىل العلم الراسخ،  وٙبتاج األمة ُب الفًب عندما

، وواعظ جاىل يشوّْه ا٢بقائق، ويغطي العقل (ٔ)والنظر الثاقب، وٙبذر من خطيب مصقع
أنو قاؿ: "الفتنة إذا أقبلت عرفها كل  بلهب العواطف. روي عن ا٢بسن البصري 

فتنة إذا يبصر من ال . و"كاف ا٢بسن (ٕ)عآب، وإذا أدبرت عرفها كل جاىل"
 . (ٖ)أقبلت كما نبصر ٫بن منها إذا أدبرت"

 أفَّ رسوؿ اهلل  وقد جاء ُب ا٢بديث: عن عمر بن ا٣بطاب 

 . (ٗ)((إفَّ أخوؼ ما أخاؼ على أمتي كل منافق عليم اللسافقاؿ: ))
كنا نتحدث أف ما يهلك قاؿ: )) وعند أيب يعلى عن عمر بن ا٣بطاب 

 .(٘)((فىذه األمة كل منافق عليم اللسا

                                                

 يقاؿ: )خطيب ِمْصَقع( بكسر ا٤بيم، أي: بليغ ماىر با٣بطبة. و)مسقع( بالسْب مثل مصقع. (ٔ)
(، وأبو نعيم ُب )ا٢بلية( ٕٖٔ/ٗي ُب )التاريخ الكبّب( )(، والبخار ٕٕٔ/ٚ( أخرجو ابن سعد ُب )الطبقات( )ٕ)

(ٜ/ٕٗ .) 
 (.ٙٛ/ٙ( آّالسة )ٖ)
 تقدـ. (ٗ)
 ( تقدـ.٘)
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"احذروا فتنة العآب الفاجر، والعابد ا١باىل؛ فإف فتنتهما فتنة  :قاؿ ابن القيم 
لكل مفتوف، فإف الناس إ٭با يقتدوف بعلمائهم وعبادىم، فإذا كاف العلماء فجرة، والعباد 

 .(ٔ)جهلة عمت ا٤بصيبة ّٔما، وعظمت الفتنة على ا٣باصة والعامة"
 .(ٕ)ذا وقعت عجز العقبلء فيها عن دفع السفهاء""والفتنة إ :وقاؿ ابن تيمية 

"اتقوا فتنة العابد ا١باىل والعآب الفاجر؛ فإف فتنتهما  :وقاؿ سفياف الثوري 
 .(ٖ)فتنة لكل مفتوف"

 .(ٗ)"وقد كاف يقاؿ: إف مثل الفتنة كمثل الدرىم الزيف يأخذه األعمى ويراه البصّب"
سرعوف إٔب الفًب، وينزعوف فيها، وأمسك قد رأينا واهلل أقواًما ي :وقاؿ قتادة 

و٨بافة منو، فلما انكشفت إذ الذين أمسكوا أطيب نفًسا،  ،أقواـ عن ذلك ىيبة هلل 
وأثلج صدورًا، وأخف ظهورًا من الذين أسرعوا إليها، وينزعوف فيها، وصارت أعماؿ أولئك 

ن الفتنة إذا أقبلت كما حزازات على قلؤّم كلما ذكروىا، واٙب اهلل لو أف الناس يعرفوف م
يعرفوف منها إذا أدبرت لعقل فيها جيل من الناس كثّب، واهلل ما بعثت فتنة قط إال ُب 
شبهة وريبة، إذا شبت رأيت صاحب الدنيا ٥با يفرح و٥با ٰبزف و٥با يرضى و٥با يسخط، 

 . (٘)وواهلل لئن تشبث بالدنيا وحدب عليها ليوشك أف تلفظو وتقضى منو"
  

                                                

 (. ٓٙٔ/ٔ( مفتاح دار السعادة )ٔ)
 (.ٖ/ٖٖٗ( منهاج السنة )ٕ)
(، ا٤بعجم، البن ٛٔ/ٕ(، الزىد والرقائق، البن ا٤ببارؾ )ٚٛ[، أخبلؽ العلماء )ص:ٕ٘ٚٔ( شعب اإلٲباف ]ٖ)

(، ٗٔٔ(، صفهات مشرقة من حياة السلف )ص:ٙٛٔ[، أخبار الشيوخ وأخبلقهم )ص:٘٘ا٤بقرئ ]
 [.ٕٕٗٗموسوعة أقواؿ اإلماـ أٞبد بن حنبل ]

 (.ٓ٘ٗ/ٙ(، الدر ا٤بنثور، للسيوطي )ٖٖٖٓ/ٜتفسّب ابن أيب حاًب ) (ٗ)
 (.ٖٖٙ/ٕ( حلية األولياء، أليب نعيم األصبها٘ب )٘)
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، وتقبيح -وال سيما عند الناشئة-ق معُب األمانة ومنزلتها ُب النفوس تعمي - ٗ
 ا٣بيانة وتبيْب آفاهتا وآثارىا.

 ا٢بدود الرادعة، والرقابة الناجعة وا٤بتابعة:  - ٘
ٰبارب الفساد، ويعزز مفاىيم النزاىة، وقيم الشفاقية من  وقد كاف النيب 
متابعة نزاىة الوالة، وتعظيمة ألمر الغلوؿ، ، ومن خبلؿ من غّب ٧باباة خبلؿ إقامة ا٢بدود
 وبياف عاقبتو وآثاره   

فبل بدَّ من العدؿ والصدؽ ُب سائر ا٢بدود واألحكاـ وا٤بعامبلت من غّب ٛبييز، وال 
ِ َولَْٮ لََعَ حمس: ٧باباة. قاؿ اهلل  ٍِ ُمَ٭َؽاَء َّلِلٍّ ا٦َِْي ثِة٣ِْْٞك ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٠ُٮ٩ُٮا َٝٮٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ

َ
 يَة خ

 ُٕ ِ  دَتٍّج
َٓ ْوَّل ثِِ٭٧َة َٚ

َ
ُ أ ْو َٚٞرًِيا َٚةَّللٍّ

َ
ًًّة أ ِ٪ َٗ َْٝؿبَِْي إِْن يَُس٨ْ 

َ َْ ي٨ِْ َوا وِ الَْٮاَِلَ
َ
ِكُس٥ْ أ ُٛ جْ

َ
ْن خ

َ
ٮا الَْ٭َٮى أ

٤٧َُْٕٮَن َػجرًِيا َ ََكَن ث٧َِة َت ٮا َٚإِنٍّ اَّللٍّ ًُ ْٕؿِ ْو ُت
َ
ِؽلُٮا ِإَوْن د٤َُْٮوا أ ْٕ  [.ٖ٘ٔ]النساء: ىجسَت

َْ َُيْؿ٦َِ٪ٍُّس٥ْ حمس : وقاؿ ٍِ َو ِ ُمَ٭َؽاَء ثِة٣ِْْٞك ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ٠ُٮ٩ُٮا َٝٮٍّا٦َِْي َّلِلٍّ َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
يَة خ

َْٞٮى َْٝؿُب ل٤ِذٍّ
َ
ِؽلُٮا ٬َُٮ أ ْٔ ِؽلُٮا ا ْٕ ٍّْ تَ  [.ٛ]ا٤بائدة:  ىجسَمَ٪آُن َْٝٮٍم لََعَ خَ

ِؽلُٮا َولَْٮ ََكَن َذا ُٝؿْ حمس :وقاؿ  ْٔ  [.ٕ٘ٔ]األنعاـ:  ىجسَّب ِإَوَذا ٤ُْٝذ٥ُْ َٚة
ُِْيَ حمس :وقاؿ اهلل  ِك ْٞ َ ُُيِتَّ ال٧ُْ  [.ٕٗ]ا٤بائدة: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

 وقد تقدـ بياف ذلك مفصبًل.
 وتكوف الوقاية من آفات الفساد من خبلؿ ا٤بتابعة ألحواؿ الوالة والعماؿ. 

 :األساليب ا٢بكيمة ُب الدَّعوة اتباعو  ،التفقو ُب الدين - ٙ
الٍب تُػَرغُّْب وال تُػنَػفّْر ىو منهُج  ليب ا٢بكيمة ُب الدَّعوة إٔب اهلل واتّْباع األسا

وِِتَ حمس :العلماء ا٤بصلهْب، قاؿ اهلل 
ُ
ْؽ أ َٞ يُْؤِِت اْْل٧َ١َِْح ٨ْ٦َ شََنةءُ َو٨ْ٦َ يُْؤَت اْْل٧َ١َِْح َذ

ْْلَةِب 
َ َْ ولُٮ ا

ُ
ٍّْ أ

ِ ُؿ إ ٍّ٠ دعائم اإلصبلح: ا٢بكمة  فمن [.ٜٕٙ]البقرة: ىجسَػرْيًا ٠َسرًِيا َو٦َة يَؾٍّ
 وا٤بوعظة وا١بداؿ بالٍب ىي أحسن.
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وال بد يكوف ا٤بصلح واسع االطبلع على ثقافات األمم، وعلى حظٍّ من علم 
النفس واالجتماع وطبائع األفراد والشعوب، ملًما بآليات اإلقناع ووسائلو، يستند ُب دعواه 

لبينة، ويقرر دعواه ببساطة ووضوح، إٔب األدلة الواضهة العقليَّة والنقليَّة، وا٢بجج ا
وتسلسل منطقي، فيبِب ا٢بكم على قراءة دقيقة للواقع، وفقو ٤بقاصد التشريع، وعلى 

 مقدمات ونتائج واضهة ومَبابطة تليب حاجات ورغبات ا٤بدعو. 
قة والوضوح، واالىتماـ ٗبا ٰبفز ا٤بتلقي  ويعتمد ُب عملية اإلقناع على ا٤بصداقية والدّْ

 تجابة، كاإلثارة والتشويق وغّب ذلك.على االس
وا٢بوار من أىم وسائل االتصاؿ مع اآلخرين، فهو مطلب إنسا٘ب؛ فإف اإلنساف 

؛ نريا٤بتهاو بْب  التعاوف مد٘ب بالطبع، ٰبتاج إٔب التواصل مع اآلخرين، وا٢بوار وسيلة إٔب
ا خفي على نتائج أفضل؛ ليكشف كل طرؼ منهم ما٢بقيقة و٘بليتها أو إٔب للوصوؿ إٔب 

الرؤى  البهث والتنقيب من أجل االستقصاء واالستقراء ُب تنوعوفيو:  صاحبو،
والشعوب، حيث تعلو  كما يعكس ا٢بوار الواقع ا٢بضاري والثقاُب لؤلمم والتصورات.

وتعد الندوات واللقاءات  تلك. وأاإلنسانية ٥بذه ا٢بضارة  ا للقيمةمرتبتو وقيمتو وفقً 
الٍب تواجو  ٩بارسة ا٢بوار الفعػاؿ، الذي يعاِب القضايا وا٤بشكبلت لوا٤بؤٛبرات إحدى وسائ

 اإلنساف ا٤بعاصر.
واألمم الٍب يسودىا ا١بهل والتخلف ىي الٍب تقمع فيها ا٢بريات، وإنك لتلهظ ُب  
كثّب من الببلد الٍب أهنكتها ا٢بروب والصرعات تأخرًا ُب العلم واالقتصاد، وما ذلك إال 

الظلم والقهر، والتنازع على السلطة، وٞبل الناس على قناعات بعيدة نتيجة لبلستبداد و 
عن الواقع، وال ٚبدـ إال فئة معينة، فيقتل اإلبداع، ويسود االستبداد الذي يعمل ُب دأب 

عن فرعوف أنو قاؿ  على التخلو من ا٤بفكرين ا٤بصلهْب. وقد أخرب ا٢بق 
ٍّْ حمسبسبب تكربه واستعبلئو: 

ِ رِيُس٥ْ إ
ُ
ٍّْ َقب٢ًَِ الؿٍَّمةد٦َِة أ

ِ ٬ِْؽيُس٥ْ إ
َ
َرى َو٦َة أ

َ
 ىجس٦َة أ

-العصور الوسطى والواقع يشهد لذلك اال٫بدار الفكري بسبب ذلك؛ فإف [. ٜٕ]غافر:
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الٍب كانت السلطة ىي ا٤برجع األخّب ُب شؤوف العلم كانت عصورًا متخلفة خلت و  -مثبًل 
 من كل إبداع.

التماس األعذار، والرفق ّٔم، وا٢برص على وا٢بكمة تقتضي مراعاة أحواؿ الناس، و 
ا٥بداية، وا٢بلم والصرب على ا٤بدعو، والنصح واإلرشاد، وسائر األخبلؽ الكرٲبة. يقوؿ اهلل 

: حمس َٟ ِ ٮا ٨ْ٦ِ َظْٮل ٌَّ َٛ جْ َْ ٤ِْت  َٞ َِ ا٣ْ ًِ٤ َٗ ة  ًّْ ِ نِلَْخ لَُ٭٥ْ َولَْٮ ٠ُ٪َْخ َذ َٚج٧َِة رَْْحٍَح ٨َ٦ِ اَّللٍّ
ُٙ َخ٪ُْ٭٥ْ وَ  ْمؿِ َٚةْخ

َ َْ ِْْ٘ٛؿ لَُ٭٥ْ وََمةوِر٥ْ٬ُْ ِِف ا  وقد أوصى اهلل  [،ٜ٘ٔ]آؿ عمراف:  ىجساْقَذ
٤با أمرٮبا بالذىاب إٔب فرعوف، وىو إماـ الكفر ُب زمانو، قاؿ  موسى وىاروف 

َِغ حمس :اهلل  ََ ْٮَن إ٫ٍُّ٩ِ  َٔ ٫ٍُّ٤ َحَذَؾ٠ٍّ  =3اذ٬ََْجة إَِِل ِْٚؿ َٕ ًْ َِلِّ٪ًة ٣َ َْ ََلُ َْٝٮ ٮ ُٞ ْو َُيََْش َذ
َ
 ىجس<3ُؿ أ

 [.ٗٗ–ٖٗ]طو: 
ىو إماـ ا٤بصلهْب، يدعو الناس ٕبكمة ورفق ومراعاة ٢بالة   والرسوؿ 

قالت: دخل رىط من اليهود على   عائشةكل فرد، كما جاء ُب ا٢بديث: عن 
فقلت:  ،ففهمتها : فقالوا: الساـ عليكم، قالت عائشة ،رسوؿ اهلل 

 يا عائشة، إف اهلل مهاًل )) :قاؿ رسوؿ اهلل وعليكم الساـ واللعنة، قالت: ف
فقلت: يا رسوؿ اهلل، أوٓب تسمع ما قالوا؟ قاؿ رسوؿ اهلل  ((،يحب الرفق في األمر كلو
 :((قد قلت: وعليكم))(ٔ).  

 .(ٕ)((مو يا عائشة، فإف اهلل ال يحب الفحش والتفحشوُب رواية: ))
إف : يا عائشة))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  وُب رواية: عن عائشة 

اهلل رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، وما ال يعطي على 
 .(ٖ)((ما سواه

                                                

 [.ٕ٘ٙٔ، ٕٗٙٔ[، مسلم ]ٔٓٗٙ، ٖٓٓٙ، ٕٗٓٙصهيح البخاري ]( ٔ)

 .[.ٕ٘ٙٔصهيح مسلم ] (ٕ)
 [.ٖٜٕ٘صهيح مسلم ] (ٖ)
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ليعطي على الرفق ما ال يعطي على  إف اهلل )) :وقاؿ 
ا أعطاه الرفق، ما من أىل بيت يحرموف الرفق إال قد ، وإذا أحب اهلل عبدً (ٔ)الخرؽ
 .(ٕ)((حرموا

ا باؿ ُب ا٤بسجد، فقاموا إليو، فقاؿ رسوؿ اهلل أف أعرابيِّ   كعن أنس بن مالو 
: ((ال تزرموه،)) ٍب دعا بدلو من ماء فصب عليو(ٖ) . 

لقوؿ رسوؿ اهلل  ؛الرفق واللْب، وا٢بلم واألناة :فمن الصفات الٍب ٰببها اهلل 
  إف فيك خصلتين يحبهما اهلل: الحلم، )): -أشج عبد القيس-لؤلشج

 .(ٗ)((واألناة
ومن شأف ا٤بصلح أف يكوف حريًصا على ىداية الناس، ودعوهتم إٔب ا٣بّب، وأف 
يتهمل ُب سبيل  الكثّب من ا٤بشاؽ، فهو يريد للناس ا٥بداية وا٣بّب والرشاد، وىو يدعوىم 

 بقلب مشفق، وبرفق ولْب؛ فإف السمات األخبلقية أعظم سبلح. 
عن أدٗب وسيلة إلدخاؿ الناس ُب وٰبرص ا٤بنهج اإلسبلمي ُب الدعوة على البهث 

 .بينما يبهث الغبلة للمسلم عن أدٗب شبهة إلخراجو من دين اهلل ، دين اهلل 
فمن شأف ا٤بسلم أف ٰبرص على تشجيع الناس وترغيبهم ُب اإلسبلـ والتآلف واحملبة 

 والتعاضد والتعاوف، ومن شأف الغبلة البهث والتنقّب عن شبهات منفرة وصادة.

                                                

)األخرؽ( وىو ضد الرفيق وبابو و ،مصدر -بفتهتْب–ا٣برؽ( و) .ضد الرفق -بضم أولو ا٤بعجم وسكوف الراء- (ٔ)
 واالسم )ا٣برؽ( بالضم. ،طرب

وضعفو  ."رواه الطربا٘ب، ورجالو ثقات"(: ٛٔ/ٛ)  يقاؿ ا٥بيثم [،ٕٕٗٚ]  ُب )الكبّب(أخرجو الطربا٘ب (ٕ)
[: ٕٙٙٙ( ]صهيح الَبغيب والَبىيب(، قاؿ الشيخ األلبا٘ب ُب )ٖٛٓٔالعراقي ُب )ٚبريج اإلحياء( )ص:

 ".حسن لغّبه"
 .ال تقطعوا عليو بولو (:)ال تزرموه[. ٕ٘ٓٙصهيح البخاري ]( ٖ)
 [.ٚٔمسلم ] صهيح( ٗ)
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رتكاز إٔب القانوف األخبلقي ُب الدعوة من ٫بو: االستقامة، والتسامح، اال - ٚ
 والعفو، وحسن ا٣بلق..اْب.

 مكافهة التطرؼ والغلو والتشدد: - ٛ
إف من ا٤بفاىيم ا٣باطئة ٤بعُب االستقامة: ما يظهُر ُب سلوِؾ البعض بناًء على سوِء  

الدُّعاة وا٤بصلهْب، وا٫براٍؼ عن  فهم، وبُػْعٍد عن منهج االعتداؿ والتَّوسط الذي ىو شأف
التَّطرؼ إٔب حدٍّ   ينموالنَّهج ا٤بعرُب السَّليم إٔب مزالَق خطّبٍة من الغلوّْ والتَّشدد، حيث 

 كبّب.
وال شك أف سوَء الفهم ينعكُس على السَّلوؾ والتَّطبيق العملي، فينتُج عن ذلك 

، وُيِضلُّ غّبه إذا  ا٫براٌؼ وضبلٌؿ ُب الفهِم والتَّصور والسُّلوؾ والتَّ  طبيق، فيِضلُّ عن ا٢بقّْ
 كاف داعية ضبلؿ.  

وآّتمعات الٍب ٰبكمها ا١بهل واالستبداد ويتفشى فيها الفساد واإلفساد إ٭با ٙبمل 
 ضعاؼ النفوس على متابعة الضَّبلؿ، واالنغماس ُب أوحالو.

 .تردع ا٤بفسدينالٍب  مكافهة الرشوة وفرض العقوبات الرادعة، والرقابة الناجعة - ٜ
 مكافهة الغلوؿ واالختبلس من األمواؿ العامة. - ٓٔ
مكافهة ا٤بتاجرة بالنفوذ والسلطة، وإساءة استغبلؿ الوظائف، وا٢برص على  - ٔٔ

على أساس  اأف يكوف الرجل ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب، وأف يكوف االختيار قائمً 
 :ىو دونو. ومكافهة احملسوبية من ٫بوالكفاءة، فيقدـ األعلى كفاءة وتأىُّبًل على من 

 تقدٙب ذوي القرىب ُب َشغِل الوظائف وا٤بناصب.
معاقبة من مكافهة الغش، والتهذيُر منو، وبياُف حرمتو وخطورتو وعاقبتو، و  - ٕٔ

 :؛ ليكوف عربة لغّبهتسوُّْؿ لو نفُسو أكَل أمواؿ الناس بغّب حقٍّ 
ويل كميّْات كبّبة من األمواؿ الٍب ًبَّ مكافهة غسيل األمواؿ: وىو عمليَّة ٙب - ٖٔ

 ا٢بصوؿ عليها بطُرٍؽ غّب قانونّية إٔب أمواٍؿ نظيفٍة وقابلة للّتداوؿ ُب النَّشاطات العامَّة.
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ويُعرُؼ غسيل األمواؿ أيًضا بأنو: طريقٌة ُتستخدـ إلخفاء وتغطية ا٤بصادر الٍب يتمُّ من 
استثمار غّب مشروعة، ومن ٍب تستثمر خبل٥با كسب األمواؿ؛ من خبلؿ استخداـ وسائل 

 أرباحها ُب نشاطات مشروعة وقانونية. 
، وتعزيز مفهـو احملافظة على ا٤بمتلكات العامة من خبلؿ الرقابة الناجعة - ٗٔ

الوطنية ُب نفوس الناس، وال سيما الناشئة، والتوعية واإلرشاد إٔب ٧ببة الوطن، وبياف 
وٗبا فيو  ،يتناسب وأحكاـ الشريعةعليم واإلعبلـ ٗبا حقوقو، وذلك من خبلؿ الَببية والت

 .مصلهة اإلنساف على ىذه األرض
والضرب بيٍد من حديد على أيدي  ،توفّب األمن واألماف ألبناء الوطن كافة  - ٘ٔ

 ا٤بفسدين وا٤بخربْب. 
 ،والرذيلة ،وا١بهل ،العمل على ٧باربة األسباب ا٤بؤدية إٔب انتشار الفقر - ٙٔ
 وا٤برض.والفساد 

العمل الٍب تتناسب مع رغبات العاملْب وميو٥بم، وشغل أوقات إتاحة فرصة  - ٚٔ
الشباب ٗبا فيو نفع ٥بم ولبلدىم، من خبلؿ الدورات التدريبية النافعة، والرحبلت الَبفهية 

 ا٥بادفة.
مكافهة البطالة؛ ألف العمل يشغل اإلنساف، ويسد حاجتو، ويعاِب أمراًضا  - ٛٔ
وفساد  التطلع إٔب ما عند اآلخرين، ورٗبا يؤوؿ ذلك إٔب ا٢بسد :راغ، منهايسببها الف
 .احملسود، والسعي إٔب إزالة النعمة عن األخبلؽ
العناية با٤ببدعْب، واالستفادة من ٦باالت إبداعهم، وتوفّب ما يلزمهم وينمي  - ٜٔ 

 مهاراهتم.
 اإلصبلح ُب ٦باؿ الَببية والتعليم.  - ٕٓ
  ٦باؿ ا٤بعامبلت.اإلصبلح ُب - ٕٔ
 اإلصبلح من خبلؿ وسائل اإلعبلـ.  - ٕٕ
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 اإلصبلح ُب النصح واإلرشاد. - ٖٕ
 اإلصبلح ُب آّاؿ االقتصادي:  - ٕٗ

، تشجيع االستثمار من خبلؿ ا٢بوافز والتسهيبلت لرجاؿ األعماؿومن ذلك: 
 سائر وإعداد الكوادر للنهوض باالقتصاد، وتشجيع الصناعات احمللية والتطوير ُب

   الصناعات ٗبا يواكب العصر، ويفي با٤بصاّب.
 :مكافهة الفساد ُب القضاءاإلصبلح ُب آّاؿ ا١بنائي، و   – ٕ٘

  وقد تقدـ بياف ذلك.
٘بنب إطبلؽ ا٢بكم بالتكفّب والتضليل؛ ألف مكافهة ظاىرة التكفّب، و  – ٕٙ

العلم، وا٤بعروفوف بالورع  قضائي ال إفتائي، ٰبكم بو القضاة الراسخوف ُبا٢بكم بالتكفّب  
 .والتقوى

من  ا١بماعاتبْب و  ،األفرادبْب  النزاع وا٣بصوماتإصبلح ذات البْب ُب  - ٕٚ
 :األقارب واألرحاـ، وبْب اإلخوة، وبْب الزوجْب، وبْب القبائل والطوائف

ْو٤ُِعٮا َذاَت حمس :البْب فقاؿ  ذات بإصبلح وقد أمر اهلل 
َ
َ َوأ ٮا اَّللٍّ ُٞ َٚةتٍّ

ْو٤ُِعٮا َذاَت ثَحْ٪ُِس٥ْ حمس قولو تعأب: .[ٔ:األنفاؿ] ىجس٪ُِس٥ْ ثَحْ 
َ
ما  :أحواؿ بينكم، يعِب :أي ،ىجسَوأ

 .(ٔ)بينكم من األحواؿ، حق تكوف أحواؿ ألفة و٧ببة واتفاؽ
َْ٘خ حمس :وقاؿ اهلل  ْو٤ُِعٮا ثَحَْ٪ُ٭٧َة َٚإِْن َب

َ
َذةِن ٨َ٦ِ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي اْرَذَذ٤ُٮا َٚأ َٛ ِ ةن ََ ِإَوْن 

ْو٤ُِعٮا ثَحَْ٪٭ُ إِظْ 
َ
ِ َٚإِْن َٚةَءْت َٚأ ْمؿِ اَّللٍّ

َ
ةد٤ُِٮا ا٣ٍِِّت َتجِِْغ َظِتٍّ دَِِفءَ إَِِل أ َٞ ْػَؿى َذ

ُ َْ ٧َة َؽا٧َ٬ُة لََعَ ا
َُِْي  ِك ْٞ َ ُُيِتَّ ال٧ُْ ٮا إِنٍّ اَّللٍّ ُُ ِْٝك

َ
َْٕؽِل َوأ َػَٮيْسُ  9ثِة٣ْ

َ
ْو٤ُِعٮا بَْْيَ أ

َ
 ىجس٥ْ إِج٧ٍَّة ال٧ُْْؤ٦ُِ٪ٮَن إِْػٮَةٌ َٚأ

٫ِ٤٬ِْ وََظ٧ً١َة حمس :وقاؿ  ،[ٔٔ-ٓٔ:ا٢بجرات]
َ
ُسٮا َظ٧ً١َة ٨ْ٦ِ أ َٕ ةَق ثَحْ٪ِِ٭٧َة َٚةبْ َٞ ذ٥ُْ ِم ْٛ ِإَوْن ِػ

٧ًًِ٤ة َػجرًِيا َٔ َ ََكَن  ُ ثَحَْ٪ُ٭٧َة إِنٍّ اَّللٍّ ِٜ اَّللٍّ ًظة يُٮَّذِ َٓ ٤٬َِْ٭ة إِْن يُؿِيَؽا إِْو
َ
وقاؿ  [،ٖ٘النساء:] ىجس٨ْ٦ِ أ
: حمس 

َ
ْن يُْى٤َِعة ثَحَْ٪ُ٭٧َة ِإَوِن اْمَؿأ

َ
٤ًَْ٭٧َِة أ َٔ َٓ ُصَ٪ةَح  ة َٚ ًً َؿا ْٔ ِ ْو إ

َ
٤َِْٕ٭ة نُُنٮزًا أ ةٌ َػةَْٚخ ٨ْ٦ِ َب

                                                

 (.ٜ٘ٔ/ٕ( الكشاؼ )ٔ)
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 َ٧ْٕ َ ََكَن ث٧َِة تَ ٮا َٚإِنٍّ اَّللٍّ ُٞ طٍّ ِإَوْن َُتِْكُ٪ٮا َوَتذٍّ ُف النَّ ُٛ جْ
َ َْ ْظُِضَِت ا

ُ
٤ُْط َػرْيٌ َوأ ٤ُٮَن ُو٤ًْعة َوالىَّ

َ  128َػجرًِيا  َٓ د٤ً٧َُِٮا ُُكٍّ ال٢ًِْ٧َْ َذَذَؾُرو٬َة َو٨َْ٣ ت ِؽلُٮا َبْْيَ ا٣جَِّكةءِ َولَْٮ َظَؿْوُذ٥ْ َٚ ْٕ ْن َت
َ
ٮا أ ُٕ ً ُِ ْكَذ

ٮًرا رَِظ٧ًًة  ُٛ َ ََكَن َد ٮا َٚإِنٍّ اَّللٍّ ُٞ حِ ِإَوْن دُْى٤ُِعٮا َوَتذٍّ َٞ ٍّ٤ َٕ  [.ٜٕٔ-ٕٛٔالنساء:]  ىجس129ََكل٧ُْ
 ُب ٤با العبادات؛ بنوافل االشتغاؿ من لأفض ا٤بتخاصمْب بْب بالصلح واالشتغاؿ

قطعت،  أرحاـ وصل ُب نفع يتعدى إٔب غّب واحد فيكوف سبًبا من الناس بْب اإلصبلح
 يؤدي وإٔب تآلِف قلوٍب بْب إخواف أو ٝباعات يؤوؿ إٔب وصل بعد ىجر وخصاـ، وذلك

  وٛباسكهم. أفراده بتآلف وقوتو آّتمع، متانة إٔب
 : اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ،الدرداء  أيب عنوقد جاء ُب ا٢بديث: 

 اهلل رسوؿ يا بلى،: قالوا ؟((،والصدقة والصالة الصياـ درجة من بأفضل أخبركم أال))
 . (ٔ)((الحالقة البين ذات وفساد البين، ذات إصالح)): قاؿ

 .(ٕ)((الحالقة ىي البغضة وإفوُب رواية: ))
 واهلل: قلت. الفرائض دوف النوافل ا٤بذكورات ّٔذه ا٤براداألْشَرؼ:  وُب )ا٤برقاة(: "قاؿ

 وهنب الدماء، سفك عليويَػتَػَفرَُّع  فساد ُب اإلصبلح يكوف أف يتصور قد إذ با٤براد أعلم
وَىْتُك ا٢ْبُرـُ أَْفَضُل من فَػرَاِئض ىذه العبادات اْلَقاِصَرِة مع إمكاِف َقَضائَِها على  األمواؿ،

 حقوؽ من  عنده أىوف ىي الٍب اهلل  حقوؽ من فهي ،فَػْرِض تركها
 ا١بنس، ىذا من أفضل العمل من ا١بنس ىذا يقاؿ أف فيصح كذلك، كاف فإذا العباد،
ٌر من اْلَمَلكِ  أفراده بعض لكوف ٌر  ،أَْفَضَل َكاْلَبَشِر َخيػْ  .(ٖ)ا٤برأة" منوالرَُّجُل َخيػْ

                                                

[، ٜٕٓ٘[، والَبمذي ]ٜٜٔٗ[، وأبو داود ]ٜٖٔ[، والبخاري ُب )األدب ا٤بفرد( ]ٕٛٓ٘ٚأٞبد ] أخرجو (ٔ)
[، وقاؿ: "إسناده صهيح". كما أخرجو: ا٣برائطي ٜٓٔٗوقاؿ: "حسن صهيح". وأخرجو أيًضا: البزار ]

هقي ُب [، والبي٘ٚ[، والطربا٘ب ُب )مكاـر األخبلؽ( ]ٕٜٓ٘[، وابن حباف ]ُٖ٘ٛب )مكاـر األخبلؽ( ]
 [.ٛٚ٘ٓٔ)شعب اإلٲباف( ]

 [.ٕٔٗاألدب ا٤بفرد ] (ٕ)
 (.ٖٖ٘ٔ/ٛمرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح ) (ٖ)
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 وتشتت كلمتهم افَباؽ تباغضهم ُب (؛ ألف(الحالقة ىي البغضة وإفوقولو: ))
 . (ٔ)دينهم ودروس عليهم عدوىم ظهور ذلك وَب أمرىم،

 وا٣بّبات، للمثوبات وا٤بزيلة ا٤باحية: أي (،(الحالقة ىي)) قولو:" وُب )ا٤برقاة(:
  والعبادات. الطاعات ٙبصيل عن الفعل ىذا شـؤ ٲبنعو وا٤بعُب:

  .ْلِق الشَّْعرأي: قَػْتٌل مأخوٌذ من حَ  ،َحَلَق بعُضُهم بَػْعًضا من ا٤بهلكة: وقيل
 الدين وتستأصل هتلك،: أي ٙبلق، أف شأهنا من الٍب ا٣بصلة ىي :(ٕ))النهاية( وُب

  الشعر. ا٤بوس يستأصل كما
 . (ٖ)والتظآب الرحم قطيعة ىي: وقيل
 عن واجتناب البْب ذات إصبلح ُب وترغيب حث فيو: (ٗ)الطييب  وقاؿ

 ا٤بسلمْب، بْب التفرؽ وعدـ ،اهلل  ٕببل لبلعتصاـ سبب اإلصبلح فيها؛ ألف اإلفساد
 ما فوؽ درجة ناؿ فسادىا ورفع إصبلحها تعاطى فمن الدين، ُبثُػْلَمٌة  البْب ذات وفساد

 على والصياـ الصبلة ٰبمل أف ينبغي ىذا فعلى نفسو،ِٖبَُوْيَصِة  ا٤بشتغل القائم الصائم ينالو
 .(٘)"ينِ َٰبَْتاُج إليو أَْمُر الدّْ  ما على وا٢بالقة اإلطبلؽ،

عن أيب ىريرة  :جاء ُب ا٢بديث الصدقات، كما من معدود الناس بْب واإلصبلح
 ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: (( كل ُساَلَمى من الناس عليو صدقة، كل

يـو تطلع فيو الشمس، يعدؿ بين االثنين صدقة، ويعين الرجل على دابتو فيحمل 
                                                

 (.ٜٕ٘/ٜشرح صهيح البخاري، البن بطاؿ )( ٔ)
 (.ٕٛٗ/ٔانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث واألثر، مادة: )َحَلَق( )( ٕ)
؛ ألهنا ٘بتاح الناس وهتلكهم كما ٰبلق الشعر يقاؿ: "ا٢بالقة قطيعة الرحم والتظآب : قاؿ الز٨بشري (ٖ)

(، وانظر: فيض ٖٖٔ/ٔوقعت فيهم حالقة ٓب تدع شيًئا إال أىلكتو". الفائق ُب غريب ا٢بديث واألثر )
 (.ٕٙٔ/ٖالقدير )

 (.ٕٖٗٔ/ٓٔشرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( ) (ٗ)
 (.ٖٗ٘ٔ/ٛمرقاة ا٤بفاتيح ) (٘)
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يبة صدقة، وكل خطوة يخطوىا إلى عليها، أو يرفع عليها متاعو صدقة، والكلمة الط
 .(ٔ)((الصالة صدقة، ويميط األذى عن الطريق صدقة

يصلح بينهما  :أي (،(يعدؿ بين االثنين صدقة)") :النووي  قاؿ اإلماـ
 .(ٕ)"بالعدؿ

ا١بميع كل ٕبسب قدرتو وطاقتو، وُب نطاؽ حياتو  مهمة اإلصبلح - ٕٛ
 .االجتماعية، وىو أوجب على العلماء ا٤بصلهْب

تقوٙب ا٫براؼ بعض اآلباء با٢بكمة واإلصبلح واإلرشاد، فإف ٓب ينفع  - ٜٕ
 فبالعقوبات الرَّادعة.

االلتزاـ بأحكاـ الشرع الَببية السليمة ا٤ببنية على القيم واألخبلؽ الفاضلة و  - ٖٓ
 صيانة األوالد عمَّا يضرُّىم ُب اآلخرة من خبلؿ بعث روح ا٤براقبة هللو  ،ا٢بنيف وآدابو
 وقد تقدـ بياف ذلك.وا٣بوؼ منو ،  

الرَّقابة ا٢بكيمة على األوالد ُب البيت وا٢بيّْ وا٤بدرسة، وتشمُل اإلشراَؼ  - ٖٔ
على وسائل التواصل، والتشجيَع على متابعة اإلعبلـ ا٥بادؼ، والتَّهذير من اإلعبلـ 

أو للغلوّْ ُب الدّْين، كما ا٤بضلّْ، وحظَر ا٤بواقع الٍب تثُّب الغرائز، وتروّْج للفساد األخبلقي، 
 تشمُل تفقَد أحوا٥بم ُب ا٤بدرسة وا١بامعة، والنأَي ّٔم عن رفقاء السوء.

النظر بعْب البصّبة إٔب آثار سوء أو إٮباؿ الَببية من الفساد األخبلقي إٔب  - ٕٖ
 العقوؽ  وا٢برماف من برّْ األوالد، وقد يفضي اإلٮباؿ إٔب اال٫براؼ وانتشار ا١برٲبة. 

                                                

ىو بضم السْب " : قاؿ اإلماـ النووي ()سبلمى()[. وٜٓٓٔ[، ومسلم ]ٜٜٕٛ(  أخرجو البخاري ]ٔ)
وٚبفيف البلـ، وأصلو: عظاـ األصابع وسائر الكف، ٍب استعمل ُب ٝبيع عظاـ البدف ومفاصلو" شرح 

 (.ٖٖٕ/٘النووي على صهيح مسلم )
 (.ٜ٘/ٚ( شرح النووي على صهيح مسلم )ٕ)
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أف يستشعر ا٤بريبّْ ا٤بسؤوليَة العظيمة ا٤بنوطة بو ُب التوجيو والَببية واإلرشاد  - ٖٖ
ـَ اهلل   عمَّا ُخوَّْؿ لو، وائُتمَن عليو، ووِكَل إليو. والتهذير وا٤بتابعة، وأنو َسُيْسأؿ أما

 أف يَػَتَخلََّق ا٤بريبّْ باحملاسن الٍب ورَد الشرُع ّٔا، وحثَّ عليها، وا٣ببلؿِ  - ٖٗ
 ا٢بميدة، والشّْيم ا٤برضية الٍب أرشَد إليها.

 النأي باألوالد عن مواطن الشبهات وا٤بعاصي والبدع: - ٖ٘
"ٯبب أف يتجنب الصيب إذا عقل: ٦بالس اللهو والباطل  :قاؿ ابن القيم 

والغناء، و٠باع الفهش والبدع ومنطق السوء؛ فإنو إذا علق بسمعو عسر عليو مفارقتو ُب 
ا الصيب إذا رأى صبيً " :وقاؿ ابن تيمية  .(ٔ)على وليو استنقاذه منو" الكرب، وعزَّ 

 ]مثبًل[ فإف االجتماع بالزناة واللوطيْب ؛وسار بسّبتو مع الفساؽ ،و بوا تشبَّ مثلو يفعل شيئً 
 .(ٕ).."فيو أعظم الفساد والضرر على النساء والصبياف والرجاؿ

ائم لؤلوالد، وترغيبهم ُب - ٖٙ  طلب العلم النافع، والعمل الصاّب، التشجيع الدَّ
وتقدٙب ا٥بدايا وا٤بكافآت التشجيعية كلما َقدَّموا أعمااًل نبيلة أو ، وحضور ٦بالس العلماء

 حققوا ٪باًحا ُب حياهتم.
 معا١بة األخطاء الٍب تقع من األبناء ٕبكمة وتفهُّم. - ٖٚ
اف على نفسو ومالو ٙبقيق األماف ُب آّتمع بْب الرعية ٕبيث يأمن اإلنس - ٖٛ

 وعرضو.
ٙبقيق التَّكافل بْب النَّاس، فيأخذ غنيهم بيد فقّبىم، وقويهم بيد ضعيفهم،  - ٜٖ

 ويصبح ا١بميع إخوة متهابْب.
  

                                                

 (.ٕٓٗد بأحكاـ ا٤بولود )ص:( ٙبفة ا٤بودو ٔ)
 (.ٖٔٔ/٦ٔ٘بموع الفتاوى ) (ٕ)



   
 
 

                                                              

               
                                                               

                                            

             

671 

 

، ومكافهة أسبابو، ، وعواقبو ا٤بهلكةهبآثار  تبصّبالتهذير من الظلم وال – ٓٗ
، ومعاقبة الظآب.  ونصرة ا٤بظلـو

آفات النفس والٍب قد تكوف من مسبباب الظلم  أف ٰبذر ا٤بكلف من – ٔٗ
 والفساد كالغضب.

وعن ودواعي ا٤بعصية،  ،رّْ وأسباب الشَّ  والشُّبهات، عن مواطن الفًباالبتعاد  – ٕٗ
 ا٤بفسدين والغبلة.

 . (ٔ)فسد ذات البْبت٩با فإهنا  ؛آّادلة الباطلةاالبتعاد عن  – ٖٗ
عبادتو، واإلكثار من الذكر  على نعمو، واإلخبلص ُب شكر اهلل  - ٗٗ
 والدعاء:

َْ حمس :قاؿ اهلل  ِكُؽوا َو ْٛ رِْض  ِِف  ُت
َ َْ ْٕؽَ  ا ِظَ٭ة َب َٓ ٮهُ  إِْو ُٔ ة َػْٮًٚة َواْد ًٕ ٧َ ََ  إِنٍّ  َو

ِ  رَْْحََخ  ٤ََُٕس٥ْ  إِذْ  َواذ٠ُُْؿواحمس: وقاؿ  ،[ٙ٘]األعراؼ: ىجسال٧ُْْعِكجِْيَ  ٨٦َِ  َٝؿِيٌت  اَّللٍّ  َص
ةءَ  َٛ ْٕؽِ  ٨٦ِْ  ُػ٤َ ُز٥ْ  دٍ ََع  َب

َ
أ رِْض  ِِف  َوبَٮٍّ

َ َْ َجةَل  َوتَ٪ِْعُذٮنَ  ُُٝىٮًرا ُقُ٭ٮلَِ٭ة ٨٦ِْ  َتذٍِّؼُؾونَ  ا ًُٮدًة اْْلِ  ُب
ءَ  َٚةذ٠ُُْؿوا َْ ِ  آ َْ  اَّللٍّ َسْٮا َو ْٕ رِْض  ِِف  َت

َ َْ ِكِؽي٨َ  ا ْٛ  [.ٗٚ]األعراؼ: ىجس٦ُ
 نزاىة ا٤بصلهْب: - ٘ٗ

 العمل: ُب القوؿ و  وىذه النزاىة قائمة على اإلخبلص هلل 
واإلخبلص ىو أساس قبوؿ األعماؿ، والتأثّب ُب ا٤بدعوين، فمن غّب اإلخبلص 

لساف يفقد الكبلـ أثره، وحيث إف ا٤بصلح أسوة لغّبه فبل ينبغي أف يناقض فعلو قولو؛ ألف 
:  واألعماؿ أعلى صوتًا من األقواؿ، يقوؿ اهللالعمل أنطق وأبلغ من لساف القوؿ، 

ُمُؿوَن انلٍّ حمس
ْ
دَأ

َ
٤ُِْٕٞٮنَ خ َٚٓ تَ

َ
جْذ٥ُْ َتذ٤ُْٮَن ا١ْ٣َِذةَب أ

َ
َكُس٥ْ َوخ ُٛ جْ

َ
ِ َودَجَْكْٮَن خ  [.ٗٗ]البقرة: ىجسةَس ثِة٣َِْبّ

٤ُٮَن حمس :ويقوؿ  َٕ ْٛ َْ َت ٮلُٮَن ٦َة  ُٞ ِي٨َ آ٦َُ٪ٮا ل٥َِ َت َ٭ة اَّلٍّ حَّ
َ
ْن  2يَة خ

َ
ِ أ ِٔ٪َْؽ اَّللٍّ ًذة  ْٞ ٠ََُبَ ٦َ

٤ُٮَن  َٕ ْٛ َْ َت ٮلُٮا ٦َة  ُٞ  [. ٖ-ٕف:لص]ا ىجس3َت
                                                

 (.ٖٙٔ/ٜانظر: فتوح الغيب ُب الكشف عن قناع الريب )حاشية الطييب على الكشاؼ( ) (ٔ)
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َتابُُو ِفي )) :وُب ا٢بديث ُيَجاُء بِالرَُّجِل يَػْوـَ اْلِقَياَمِة فَػيُػْلَقى ِفي النَّاِر، فَػتَػْنَدِلُق َأقػْ
النَّاِر فَػَيُدوُر َكَما َيُدوُر اْلِحَماُر ِبَرَحاُه، فَػَيْجَتِمُع َأْىُل النَّاِر َعَلْيِو، فَػيَػُقوُلوَف: َأْي ُفالُف َما 

َهانَا َعْن اْلُمْنَكِر؟! قَاؿَ: ُكْنُت آُمرُُكْم َشْأُنَك؟! َألَ  ْيَس ُكْنَت تَْأُمُرنَا بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ
 .(ٔ)((بِاْلَمْعُروِؼ َوال آتِيِو َوَأنْػَهاُكْم َعْن اْلُمْنَكِر َوآتِيوِ 

، فإذا دٮبو خطر، فإف كاف جاىبًل والسبلح ال ينفع اإلنساف إف ملكو وٓب يستخدمو
  و، وإف كاف عا٤با ٓب ينفعو علمو، وال خّب ُب قوؿ ال يصدقو العمل.ٓب ينفعو جهل

والنزاىة تقتضي قوؿ ا٢بق والعدؿ والصدؽ من غّب ٧باباة وال ٛبييز. وقد تقدـ بياف 
 ذلك.

وكشف  ،من خبلؿ إظهار ا٢بقعن الناس رفع اإلشكاؿ واللبس ودفع الشَُّبو  - ٙٗ
 زيف الباطل.

اعد ديننا فبل خّب لنا فيو، ومهما نبتغي العزة بغّب يؤسس هنوضنا على قو أف  – ٚٗ
  .ما أعزنا اهلل بو أذلنا اهلل 

واإلكثار من ٠باع ا٤بواعظ الٍب ترغب ُب  ،صهبة أىل العلم ا٣بّب والصبلح - ٛٗ
 اآلخرة.

نصب عينو، فبل يقوؿ إال حقِّا، وال ينطق  أف ٯبعل ا٤بصلح تقوى اهلل  - ٜٗ
 إالَّ صدقًا.  

 ذر من دعاة الباطل:ا٢ب - ٓ٘
ِ َويَْؼَنْٮ٫َُ٩ حمسينبغي التمييز بْب العلماء الربانيْب العاملْب،  ِت اَّللٍّ َْ ُ٘ٮَن رَِقة ِ ِي٨َ ُحَج٤ّ اَّلٍّ

 َ ٍّْ اَّللٍّ
ِ َظًؽا إ

َ
َْ َُيَْنْٮَن أ الذين يصلهوف وال يفسدوف، وٯبمعوف وال [، ٜٖ]األحزاب: ىجسَو

 يفرقوف، وبْب من سواىم من دعاة الباطل.

                                                

 [.ٗٚٙٚ[، مسلم ]٘ٛٙٙ، ٜٖٗٓ( صهيح اإلماـ البخاري ]ٔ)
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: التلبيس على مشأهنن صفات دعاة الباطل: التلوف على حسب ا٤بصاّب، ومن فم
، وَمزُْج ا٢بقّْ بالباطل بالكتماف والتعميةو الناس،  ، فهم دعاة إظهار الباطل ُب صورة ا٢بقّْ

 فساد، وأئمة ضبلؿ.
: العمل على بيافو  ، والتهذير من أئمة وٛبييزه عن الباطل ا٢بق، منهج أىل ا٢بقّْ

 وقد تقدـ بياف ذلك. وكشف خداعهم وتزويرىم.الضبلؿ، 
أف يقبض العلم بقبض العلماء، فيبقى ناٌس ُجهَّاؿ ُيْستَػْفُتوَف  :ومن عبلمات الساعة

إف اهلل ))، كما جاء ُب ا٢بديث: فَػَيِضلُّوَف َوُيِضلُّوفَ  من غّب علم وال ىدى، فَػيُػْفُتوَف برأيهم
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا  ا ينتزعو من العباد،ال يقبض العلم انتزاعً 

 .(ٔ)((، فسئلوا فأفتوا بغير علم، َفَضلُّوا َوَأَضلُّواا جهااًل وسً ؤ ا اتخذ الناس ر لم يبق عالمً 
يفشو ا١بهل، وتنتشر فيها الفوضى بأنواعها، فتتخذ  :عندما يرتفع منها العلمواألمم 

دوهنا بغّب علم، فَيضلوف وُيضلوف، ويَهلكوف  ألمور دينها وأمور دنياىا، فيقو ااًل هَّ ا جُ رؤوسً 
 .ويُهلكوف، ويفسدوف وال يصلهوف

 ،على حفظ العلم ا٢بثُّ  :وُب ىذا ا٢بديث" :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
ـُ عليها  ،وفيو أف الفتوى ىي الرّْيَاَسة ا٢بقيقية ،والتهذير من تَػْرئِيس ا١بهلة ُـّ من يُػْقِد وَذ

 .(ٕ)"بغّب علم
 ،أىلو ذىابُ  :العلم أف آفةَ  قد أعلم رسوؿ اهلل " : قاؿ ا٣بطايب

َر النَّاَس أف يقتدوا ٗبن كاف من أىل ىذه  .اس با٠بوا١بُْهَّاؿ َوتَػَرُؤُسُهْم على النَّ  وانتهاؿُ  َوَحذَّ
ٌؿ ُمِضلُّوفَ  ،فةالصّْ   ُب حديث آخر عن أنس وأَْنَذَر بو  ،وأخرب أهنم ُضبلَّ
 ثَػنَُّكْم َحِدي َعوقاؿ: أَلَُحدّْ ُثُكُم َأَحٌد بعدي ٠بَِ ٠بعت رسوؿ اهلل  ،ثًا ال ُٰبَدّْ

                                                

 [.ٖٕٚٙ[، مسلم ]ٓٓٔ( صهيح البخاري ]ٔ)
 (.ٖٕٚ/ٕوانظر: فيض القدير )(، ٜ٘ٔ/ ٔفتح الباري، البن حجر ) (ٕ)
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  :قاؿ  .(ٔ)((أف يرفع العلم ويظهر الجهل :إف من أشراط الساعة((يقوؿ
اَؿ اْلُمْنَتِهِلَْب لِْلِعْلِم اْلُمتَػَرِئِسَْب على  :-واهلل أعلم-يريد  : أبو سليماف ظهور ا١بُْهَّ

يِن َويَػْرَسُخوا ا ُبالناس بو قبل أف يَػتَػَفقَُّهوا   .(ٕ)ِعْلِمو ُبلدّْ
 ،زماف انتشار الظلم والفساد ُب وال سيما ،أب األعماؿ الصا٢بة ا٤بسارعة - ٔ٘

مثل ذلك الوقت أفضل  ف الثبات على ا٢بق ُبإف ؛وغلبة ا٥بوى على النفوس والطباع
 .وأعظم

 أف يكوف التاجر فقيًها بأحكاـ مهنتو: - ٕ٘
 وسيأٌب بياف ذلك.

وأف يعطي التاجُر ا٤باَؿ حقَّو، فُيؤدّْي زكاة مالو وا٢بقوؽ الواجبة عليو،  أف - ٖ٘
 و٧بسًنا على الفقراء: ،متصدقًا ،يكوف ٧ببِّا للخّب

 وسيأٌب بياف ذلك.
 قوانْبَ  خطورتو وعاقبتو، وسنُّ حرمتو و  منو، وبيافُ  عن الغش، والتهذيرُ  البعدُ  - ٗ٘

: أمواؿ الناس و أكلَ لو نفسُ  ؿُ ٤بن تسوّْ   بغّب حقٍّ
والغش من أشد اإليذاء؛ ٤با فيو من ا٣بداع، واإلضرار باآلخرين، وإيصاؿ الشر 

ِي٨َ يُْؤُذوَن ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِْي َوال٧ُْْؤ٦َِ٪ةِت حمس :قاؿ اهلل إليهم، وتزينو ٥بم من غّب علمهم.  َواَّلٍّ
ِؽ اْظَذ٤٧َُٮا ُبْ٭َذة٩ًة ِإَوث٧ًْة ٦ُجِحً٪ة َٞ رْيِ ٦َة ا٠ْتََكُجٮا َذ َ٘ ِ  وسيأٌب بياف ذلك. [.ٛ٘]األحزاب: ىجسث

أف ال ينشغل التاجر ٗبعاشو عن معاده، وأف يتذكر ا٤بوت، وا٢بساب ُب  - ٘٘
 اآلخرة:

 وسيأٌب بياف ذلك.

                                                

 [.ٕٔٚٙ[، مسلم ]ٛٓٛٙ، ٔٛ( صهيح البخاري ]ٔ)
 (.ٔ٘ٗ/ٕ(، وانظر: بدائع السلك ُب طبائع ا٤بلك )ٕٛ( العزلة، أليب سليماف ا٣بطايب )ص:ٕ)
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أف تكوف سائر ا٤بعامبلت قائمة على الصدؽ والتناصح بْب ا٤بسلمْب،   - ٙ٘
 والبعد عن الغش ُب النصيهة:

 وسيأٌب بياف ذلك.
إيثار القناعة والصرب و وَقَدرِه ُب النَّفس،  بقضاِء اهلل  رسوخ اإلٲباف - ٚ٘

أف األرزاؽ ، واإلٲباف بوالرضا، وعدـ االلتفات إٔب ما ُخوَّ بو الغّب من أمور الدنيا الفانية
وأف وحظوظ الدنيا إ٭با ٘بري با٤بقادير، وأف نفًسا لن ٛبوت حٌب تستكمل رزقها وأجلها، 

ََن٨ُْ ََٝك٧ْ٪َة ثَحَْ٪ُ٭٥ْ ٦َِٕحَنَذُ٭٥ْ ِِف اْْلًََةةِ حمس :قاؿ اهلل يأتيو.  ما ُقدّْر لئلنساف ال بدَّ أف
ًَة جْ  .[ٕٖ]الزخرؼ: ىجساَلَّ

، والبناء على أساٍس سليٍم من العلِم والفقو وا٤بعرفة، راط ا٤بستقيممبلزمة الصّْ  - ٛ٘
 الباحث. االحَباز عن الطُّرؽ ا٤بلتوية الٍب ُتضلُّ و 

 االستقامة، والسَّداد ُب القوؿ والفعل:اإلخبلُص ُب طلب  - ٜ٘
بتهري السَّداد ُب القوؿ والفعل ُب قولو  أمرنا رسولنا الكرٙب 
: ((َسدُّْدوا وقَارِبُوا))(ٔ) ،وذلك بْب  ،وابداد، وىو الصَّ اطلبوا السَّ  :أي

داد إف عجزًب عن السَّ  :أي ((،وقاربوا)) :وقولو .اإلفراط والتفريط ال غلو وال تقصّب
 ،(ٕ)((استقيموا ولن تحصوا)) :اقربوا منو، وىو مثل قولو ُب حديث آخر :أي ،قاربوهف

                                                

 [.ٕٛٔٛ[، مسلم ]ٚٙٗٙ، ٗٙٗٙ، ٖٙٗٙ( صهيح البخاري ]ٔ)
[، وابن ٔٛٙ[، والدارمي ]ٖٕٕٛٚ[، وأٞبد ]ٜٛٓٔ[،  والطيالسي ]ٓٗٓٔ( أخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( ]ٕ)

[ عن ثوباف، ولو ٖٗٛ[، والبيهقي ]ٚٗٗ[، وا٢باكم ]ٗٗٗٔ[، والطربا٘ب ]ٛ[، وابن حباف ]ٕٚٚماجو ]
عبد  :ومن حديث ،جابر :ومن حديث ،ثوباف :"روي من حديث:  طرؽ أخرى. قاؿ اإلماـ الزيلعي

أيب أمامة" ٚبريج أحاديث  :ومن حديث ،ألكوعسلمة بن ا :ومن حديث ،عمرو بن العاص اهلل بن
(: "رجالو ثقات أثبات، إال أنو منقطع بْب سآب وثوباف، فإنو ٔٗ/ٔ(، وُب )الزوائد( )ٕٖٕ/ٕالكشاؼ )

 ٓب يسمع منو ببل خبلؼ، لكن لو طرؽ أخرى متصلة".
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قاؿ ابن رجب  .(ٔ)فغاية األمر أف تقدروا على مقاربة االستقامة ،وجوه االستقامة :أي
: " فالسداد: ىو حقيقة االستقامة، وىو اإلصابة ُب ٝبيع األقواؿ واألعماؿ

 . (ٕ)"وا٤بقاصد
داد. فإف ٓب االستقامة. وىي السَّ  :وا٤بطلوب من العبد: "وقاؿ ابن القيم 

 : يقدر عليها فا٤بقاربة. فإف نزؿ عنها: فالتفريط واإلضاعة. وأخرب ُب حديث ثوباف
أهنم ال يطيقوهنا. فنقلهم إٔب ا٤بقاربة. وىي أف يقربوا من االستقامة ٕبسب طاقتهم.  

 .(ٖ)"كالذي يرمي إٔب الغرض، فإف ٓب يصبو يقاربو
قيق الواعي ٢بقيقة الدنيا واآلخرة، وعبلقة كل منهما باألخرى،  - ٓٙ الفهم الدَّ

 األمور وسط ُب كلّْ التَّ  رعاية حدّْ ، والبعُد عن الغلوّْ والتَّشدد ب(ٗ)وسبل ٙبقيق التوازف بينهما
نيوية: ينية والدُّ  الدّْ

الروح ا بْب توازنً وقد ربط اإلسبلـ اإلنساف بغاياٍت ومقاصَد سامية، وىو ٰبقق 
اإلنساف كما . و والعقل العاطفةبْب و بْب القيم وا٢باجات، و نيا، ين والدُّ بْب الدّْ و ، وا٤بادة

غ للعبادة، ليس الذي ينقطع عن العآب، وينسهب من ا٢بياة، ويتفرَّ  أراده اهلل 
وقرََّر أفَّ أيَّ  ة،وحية والقيم ا٤باديَّ بْب القيم الرُّ ، بل أوجَد اإلسبلـُ توازنًا فبل يعمل ويتعطَّل

 .امعً  -الروحية وا٤بادية-كبّب ُب ا٢بياتْب   يؤدي إٔب خللٍ اآلخر طغياٍف ألحدٮبا على 
  

                                                

(، شرح النووي على ٚٚٔ/ٛ(، إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ٕٔٗ/ٛ( انظر: طرح التثريب ُب شرح التقريب )ٔ)
 (.ٕٙٔ/ٚٔصهيح مسلم )

 (.ٔٔ٘/ٔجامع العلـو وا٢بكم ) (ٕ)
 (.ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٕ( مدارج السالكْب )ٖ)
 (.ٙٛٔ( انظر: آفات على الطريق )ص:ٗ)
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أما من بالغ ُب ا١بوع كما يفعلو الرىباف، ورفض سائر " :قاؿ ا٢بافظ الذىيب 
الدنيا، ومألوفات النفس، من الغذاء والنـو واألىل، فقد عرض نفسو لببلء عريض، ورٗبا 

لكل شيء   ُخوِلَط ُب عقلو، وفاتو بذلك كثّب من ا٢بنيفية السمهة، وقد جعل اهلل
بالعدؿ، وصم وأفطر، وٖب وقم، والـز الورع ُب  ا، والسعادة ُب متابعة السنن، َفزِِف األمورَ قدرً 

 . (ٔ)الُقْوت، وارض ٗبا قسم اهلل لك، واصمت إال من خّب"
 ة:الدُّعاء، واالستغفار، والصَّبل – ٔٙ

وخّب الدُّعاء  ،وىو ٯبعُل العبَد قريًبا من ربّْو  ،الدُّعاء صلٌة بْب العبِد وربّْو 
وأنفعو: أف يسأَؿ العبُد ربَّو ا٥بدايَة إٔب طريِق االستقامة، وأف يوفقو اهلل تعأب إال استخبلص 

الستقامة ُب سؤالو ا يوفّْقو ويعينو ما داـ ٨بلًصا لربّْو  ا٢بق والثبات عليو، واهلل 
إٔب خّب ما يسأُؿ العبُد ربَّو  والثبات على طاعتو وشرعو، وقد أرشدنا اهلُل 

 :اَط ال٧ُْْكَذ٥ًَِٞ حمس من قولو َ ٤ًَِْ٭٥ْ َدرْيِ  6ا٬ِْؽ٩َة الَّصِ َٔ ٧َْخ  َٕ جْ
َ
ِي٨َ خ اَط اَّلٍّ ِْصَ

ة٣َِّْي  ٌٍّ َْ ال ٤ًَْ٭٥ِْ َو َٔ ٮِب  ٌُ ْ٘ اء فإنو يكرر ُب كلّْ وألٮبية ذلك الدع [،ٚ-ٙ]الفاٙبة: ىجس7ال٧َْ
 ركعٍة من الصبلة. 

و٘بعُل ا٤بؤمن مع موعٍد متجدٍد مع  ،والصَّبلة خَّب األعماؿ الٍب تقرُّب من اهلل 
، والدُّعاُء والصَّبلُة وسائُر العبادات تُػَنمّْي ُب العبِد شعوَر ا٤براقبة، ذلك الشُّعور ربّْو 

٨ِ حمس :اهلل ات. قاؿ الذي يدفع العبد إٔب فعل ا٣بّبات وترؾ ا٤بنكر  َٔ ةَ تَ٪ََْه  َٓ إِنٍّ الىٍّ
ْزََبُ 

َ
ِ أ ْعَنةءِ َوال٧ُْ٪١َْؿِ َوََّلِْكُؿ اَّللٍّ َٛ استقيموا، ولن وُب ا٢بديث: )) [.٘ٗ]العنكبوت: ىجسا٣ْ

 .  (ٕ)((تحصوا، واعلموا أف خير أعمالكم الصالة، وال يحافظ على الوضوء إال مؤمن
  

                                                

 (.ٙٙ/ٗٔ( سّب أعبلـ النببلء )ٔ)
 تقدـ ٚبرٯبو.( ٕ)
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 وىذا احملظور، اجتناب أو ا٤بأمور، فعل ُب يقصّْر قد أنو اإلنساف طبيعة من كاف و٤با
االستقامة من االستغفار والتوبة؛  لطريق يعيده ما إٔب الشرع أرشده االستقامة، عن خروج

ي، دِ ا ىُ كاف ٧بتارً ، فإذا ألـز العبُد قلَبو االستغفار، فإف  ٙبرمو التوفيققد ذنوب العبد  ألفَّ 
أي: -ومن اتصف ّٔذه الصفة " :ابن كثّب قاؿ ا٢بافظ  .نكَ ا سَ وإف كاف مضطربً 
 .(ٔ)وحفظ عليو شأنو وقوتو" ،ل عليو أمرهاهلل عليو رزقو، وسهَّ  رَ يسَّ  -صفة االستغفار

ُِْ٘ٛؿوهُ حمس :ُب قولو "و بد من  إشارة إٔب أنو ال [ٙ]فصلت: ىجسَٚةْقَذ٧ًُِٞٮا إَِِل٫ِْ َواْقَذ
غفار ا٤بقتضي للتوبة والرجوع إٔب تقصّب ُب االستقامة ا٤بأمور ّٔا، فيجرب ذلك باالست

  .(ٕ)"االستقامة
، وقراءة النَّقل قلوالنَّ  عارض بْب العقلدرء التَّ ، و قلة النَّ هَّ أكد من صِ التَّ  – ٕٙ
 واالستضاءة بأنوار الوحي من الكتاب وصهيح السنة: وتقوٙب العقل بالنقل، بالعقل، 

ِ ٩ُٮٌر وَ حمس :قاؿ اهلل  َٓ  ?كَِذةٌب ٦ُجٌِْي َْٝؽ َصةَءُز٥ْ ٨َ٦ِ اَّللٍّ َج ُ ٨ِ٦َ اتٍّ َحْ٭ِؽي ث٫ِِ اَّللٍّ
اٍط ُمْكَذِٞ  ٧َُ٤ةِت إَِِل انلَّٮرِ بِإِذ٫ِ٩ِْ َويَْ٭ِؽيِ٭٥ْ إَِِل ِْصَ َّْ ِم َويُْؼؿُِصُ٭٥ْ ٨َِ٦ ا٣ َٓ َٮا٫َُ٩ ُقج٢َُ الكٍّ ًْ ًٍم رِ

ْؿآَن َحْ٭ِؽي ل٤ٍِِِّت ِِهَ حمس :وقاؿ  [،ٙٔ-٘ٔ]ا٤بائدة: ىجس@ ُٞ َْٝٮمُ إِنٍّ ٬ََؾا ا٣ْ
َ
قد و  [.ٜ]اإلسراء: ىجس أ

رع ة بإرشاد الشَّ االعوجاج، وىي مرور العبد ُب طريق العبوديَّ  قيل: االستقامة ضدُّ 
 .(ٖ)والعقل

 إدراؾ أف العقل وحده ال ٰبيط ٔبميع ا٤بطالب. - ٖٙ
 :بعْب البصّبة إٔب العاقبة ظرُ النَّ  - ٗٙ

والفبلح، وأفَّ ما  جاةالنَّ  ألجلستقامة االال ٱبفى على العبِد الَفِطن أنَّو ال بدَّ من  
، وبْبَّ ٗبدح ا٤بستقيمْب  اهللح وقد صرَّ يقابلها: اال٫براُؼ والزَّيغ والضَّبلؿ. 

                                                

 (.ٜٕٖ /ٗتفسّب ابن كثّب )( ٔ)
 (.ٓٔ٘/ٔجامع العلـو وا٢بكم ) (ٕ)
 (.ٜٔريفات )ص:( التعٖ)
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  نيا، ويتغمدىم برٞبتو ويكرمهم ٔبزيل عطائو أنو يتوالىم بعنايتو وتوفيقو ُب الدُّ
 ُب اآلخرة، فما أحسنها من عاقبة!!

ِ حمس: اهلل قاؿ  ٍّْ إِنٍّ اَّلٍّ ن١َُِح خَ َٓ ٤ًَْ٭٥ُِ ال٧َْ َٔ ُل  ةُمٮا دَتََْنٍّ َٞ ُ ُث٥ٍّ اْقَذ ي٨َ َٝةلُٮا َربََّ٪ة اَّللٍّ
ُؽوَن  َٔ وا ثِةْْلَ٪ٍّحِ ا٣ٍِِّت ٠ُ٪ُْذ٥ْ دُٮ بَِْرُ

َ
٩ُٮا َوخ ـَ َْ ََتْ ًَة َوِِف  Nََتَةُٚٮا َو جْ ًَةةِ اَلَّ ْوِِلَةؤُُز٥ْ ِِف اْْلَ

َ
ََن٨ُْ أ

ِ َو٣َُس٥ْ ذًِ٭َ  ِػَؿة ٌْ ٮَن ا ُٔ ُكُس٥ْ َو٣َُس٥ْ ذًَِ٭ة ٦َة دَؽٍّ ُٛ جْ
َ
 ،[ٖٔ-ٖٓ]فصلت: ىجسOة ٦َة تَْنَذَِه خ

٩ُٮَن حمس :وقاؿ  ـَ َْ ٥ْ٬ُ َُيْ ٤ًَْ٭٥ِْ َو َٔ َٓ َػٮٌْف  ةُمٮا َٚ َٞ ُ ث٥ٍُّ اْقَذ ِي٨َ َٝةلُٮا َربََّ٪ة اَّللٍّ  =إِنٍّ اَّلٍّ
 ِ اًء ث ـَ ْوَعةُب اْْلَ٪ٍّحِ َػةَِلِي٨َ ذًَِ٭ة َص

َ
َٟ أ ِ و٣َه

ُ
٤٧َُْٕٮَن أ  [.ٗٔ-ٖٔاألحقاؼ:] ىجس<٧َة ََك٩ُٮا َح

َ٭ة حمس :ومن اىتدى فإنو ينتفع با٥بداية واالستقامة لنفسو، قاؿ اهلل  حَّ
َ
٢ُْٝ يَة خ

٢ٍّ َٚإِج٧ٍَّة  ًَ ِك٫ِ َو٨ْ٦َ  ْٛ َّٜ ٨ْ٦ِ َربُِّس٥ْ َذ٨ِ٧َ ا٬َْذَؽى َٚإِج٧ٍَّة َحْ٭ذَِؽي نِلَ انلٍّةُس َْٝؽ َصةَءُز٥ُ اْْلَ
 َ٤ َٔ  َّ٢ ٌِ يقوؿ تعأب ذكره لنبيو " : قاؿ أبو جعفر [.ٛٓٔ]يونس: ىجسًَْ٭ةيَ
 :٨ِْ٦ حمس يا ٧بمد، للناس: ،ىجس٢ُْٝ حمس َّٜ َ٭ة انلٍّةُس َْٝؽ َصةءَُز٥ُ اْْلَ حَّ

َ
يَة خ

َذ٨ِ٧َ حمس. يعِب: كتاب اهلل، فيو بياف كل ما بالناس إليو حاجة من أمر دينهم ،ىجسَربُِّس٥ْ 
 .ؽ ٗبا جاء من عند اهلل من البيافيل ا٢بق، وصدَّ ، يقوؿ: فمن استقاـ فسلك سبىجسا٬َْذَؽى

ِك٫ِ حمس ْٛ يقوؿ: فإ٭با يستقيم على ا٥بدى، ويسلك قصد السبيل لنفسو،  ،ىجسَٚإِج٧ٍَّة َحْ٭ذَِؽي نِلَ
٢ّ حمس. فإياىا يبغي ا٣بَّب بفعلو ذلك ال غّبىا ًَ يقوؿ: ومن اعوج عن ا٢بق الذي  ،ىجسَو٨ْ٦َ 

َٚإِج٧ٍَّة حمس .بو ٧بمًدا والكتاَب الذي أنزلو عليو أتاه من عند اهلل، وخالف ديَنو، وما بعث
٤ًََْ٭ة َٔ  َّ٢ ٌِ ٢َّ حمس :وقاؿ  .(ٔ)"ىجسيَ ٌِ ٢ٍّ َٚإِج٧ٍَّة يَ ًَ ِك٫ِ َو٨ْ٦َ  ْٛ ٨ِ٦َ ا٬َْذَؽى َٚإِج٧ٍَّة َحْ٭َذِؽي نِلَ

ْػَؿى
ُ
َْ دَـُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ ٤ًََْ٭ة َو  [.٘ٔ]اإلسراء: ىجسَٔ

 طاف ووسوستو وخطواتو.أف ٰبذر السَّالُك  كيَد الشي - ٘ٙ
  

                                                

 (.ٕٕٓ/ ٘ٔتفسّب الطربي ) (ٔ)
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مطالعة سّب السَّلف الصَّاّب ٩بن عرفوا بدقة الفهم واالستقامة، وا٢برص على  – ٙٙ
ُر ِبِسَّبِىم واستقامتهم.  تنظيم دروٍس ُتذَكّْ

 "٧باسبة النفس للوقوؼ على جوانب الضعف وا٣بلل فيها. – ٚٙ
ائم بفوائد وٜبرات التطبيق والعمل، وب – ٛٙ عواقب ومضار إىدار ىذا التَّذكّب الدَّ

 االلتزاـ، أو التخلي عنو.
 .(ٔ)واللجوء إليو" االستعانة باهلل  – ٜٙ
معاملة ا٤بتنطعْب أو ا٤بغالْب ُب الدّْين برفٍق وحكمة، والعمل على توسيع  – ٓٚ

مداركهم وتأىيلهم بالعلم والَببية، وتبصريهم بآفات وآثار الغلوّْ والتَّشددػ على الفرد وعلى 
 تمع.آّ

العناية ٗبصادر اإلعبلـ والتَّثقيف والتوعية، ومكافهة الغلوّْ والتَّشدد والفراغ  – ٔٚ
 من خبلؿ الَببية والتَّعليم والعمل النافع، وتنظيم الربامج والدَّورات التَّثقيفية. 

، وإعماؿ العقل، واالىتداء بأنوار الوحي: - ٕٚ  إخبلُص النية ُب طلب ا٢بقّْ
لضَّبلؿ والغواية: عدـ إخبلص النية ُب طلب ا٢بق،  كمن يسلك إفَّ من أسباب ا

طريق االلتزاـ من أجل غايات أخرى، كتهصيل منفعة دنيوية، أو الدنو من صاحب 
سلطاف، أو من ٧ببوب؛ ولذلك فإفَّ أمثاَؿ ىؤالء ال يسلكوف طريًقا مستقيًما، بل يتقلَُّبوف 

 ٕبسِب ا٤بصاّب.
م ُب التبليغ وبياف طريق ا٥بداية، والَبغيب فيو، أف يقـو العلماء بواجبه – ٖٚ

 والتهذير من الطرؽ ا٤بضلة.
السعُي إٔب تكميِل النَّفس بالعلِم وا٤بعرفة، واتباع منهج من البهث سليم من  - ٗٚ

 اآلفات، فإف ا٤بعرفة السليمة تُبصّْر السالك، وتنّب لو الدرب.

                                                

 (.ٜٛٔ( انظر: آفات على الطريق )ص:ٔ)
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ب ما يعيق سّب ا٤بكلف، وقد السعي إٔب ا٤بعإب ُب آّاالت كافة، و٘بن - ٘ٚ
 يقتضي ذلك ا٥بجرة والتضهية باحملبب اآل٘ب من أجل ىدؼ مرتقب، وغاية سامية.

ُب كل األمور، وىي تقتضي اغتناـ الوقت  السعادة بابتغاء مرضاة اهلل  - ٙٚ
 بالطاعات، و٘بنب احملظورات، واالشتغاؿ ٗبا ينفع ا٤بكلف ُب دنياه وآخرتو.
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 ٖٜ..............................ثانًيا: الفرؽ بين السحر والمعجزة والكرامة
 ٜ٘.........................ثالثًا: السحر من الكبائر المتوعد عليها بالعذاب

 ٗٓٔ................................رابًعا: الوقاية من آفات السحر والعالج
.....................ٕٖٔ  حق بعير اضظغس اضـطـبحث اضخاطس:  شاتل
 ٖٕٔأواًل: القتل بغير حق من الذنوب المتوعد عليها بالنار...................

 ٕٖٔ..........................................ثانًيا: الوقاية من آفات القتل
االرتداء سي اضػتل بطد اضطغو أو اضصضّّ اضـطـبحث اضدادس:  ٖ٘ٔ...

 ٖ٘ٔ...................االعتداء في القتل بعد العفو أو الصلحأواًل: خطورة 
 ٔٗٔ................................ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب
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رب اضخطراضـطـبحث اضدابع:  ذ ٘ٗٔ..................................

 ٘ٗٔأواًل: تعريف المسكر.................................................
 ٚٗٔآفات الخمر وبياف أنو من الذنوب المتوعد عليها بالنار..........: ثانًيا 

 ٖ٘ٔ........والعالج............................ : الوقاية من ىذا الداءثالثًا
اضِصْبراضـطـبحث اضثاطن:   ٘٘ٔ.........................................

 ٘٘ٔ...........................ارالكبر من الذنوب المتوعد عليها بالنَّ أواًل: 
 ٓٙٔ..................................والعالج الكبر ثانًيا: الوقاية من آفات

ضصالةاضـطـبحث اضتادع:  ترك ا ٘ٙٔ..................................
 ٘ٙٔأواًل: مكانة الصالة وعقوبة تاركها.....................................
 ٙٚٔثانًيا: الوقاية من آفات ترؾ الصالة والعالج............................
اضزصاةاضـطـبحث اضطاذر:  ترك   ٘ٛٔ................................
 ٘ٛٔأواًل: مكانة الزكاة وعقوبة تاركها.......................................
 ٜ٘ٔثانًيا: الوقاية من آفات ترؾ الزكاة والعالج.............................
اضـطـبحث اضحادي رذر:  اإلسطار سي رطضان طن زير رذر ٜٕٓ......

............................  ٜٕٓ.......................أواًل: تعريف الصـو
 ٕٔٔثانًيا: صياـ رمضاف ركن من أركاف اإلسالـ.............................

 ٕٗٔ..................................................فضائل شهر رمضاف
 ٕٕٔمن أفطر في رمضاف من غير عذر.........................ثالثًا: عقوبة 

 ٕٕ٘لعالج من آفات اإلفطار من غير عذر..................رابًعا: الوقاية وا
....................................ٕٕٜ  اضـطـبحث اضثاظي رذر:  اضزظا
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 ٜٕٕأواًل: بياف خطورة الزنا وعاقبتو وآثاره..................................
 ٕٓٗ.............ثانًيا: الوقاية من آفات الزنا والعالج......................

....................................ٕٙ٘  اضـطـبحث اضثاضث رذر:  اضربا

 ٕ٘ٙأواًل: الربا من الكبائر المتوعد عليها بالعقاب..........................
 ٕٕٚثانًيا: الوقاية من آفات الربا والعالج...................................
.......................ٕٚٚ  اضِغَرار طن اضزَّْحف اضـطـبحث اضرابع رذر: 
 ٕٚٚأواًل: خطورة الفرار من الزحف وبياف عاقبتو............................
 ٖٕٛثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج........................

جؼاد اِّرداء رظد تطيظه  ٖٜٕ.......اضـطـبحث اضخاطس رذر: ترك
 ٖٜٕ...............................: تعريف الجهاد وبياف فضلو ومراتبوأواًل 

 ٖ٘ٓ....................................ثانًيا: خطورة ترؾ الجهاد عند تعينو
 ٖٚٔ........................ثالثًا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج

..............................ٖٕٔ  اضـطـبحث اضدادس رذر:  االظتحار
 ٕٖٔأواًل: االنتحار من حيث كونو من الكبائر المتوعد عليها بالنار...........

 ٖٖٖاالنتحار....................................ثانًيا: سبل الوقاية من آفة 
اضـطـبحث اضدابع رذر:  اضرياء ٖ٘ٗ..................................

 ٖ٘ٗرياء وبياف خطره........................................أواًل: تعريف ال
 ٖ٘ٗتعريف الرياء لغة واصطالًحا..................................... – ٔ
 ٖٚٗأسباب الرياء..................................................  - ٕ
 ٖٛٗ...........بياف ما يورث الرياء من األخالؽ المذمومة............ - ٖ
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 ٖٛٗأمارات الرياء................................................... – ٗ
 ٖٓ٘الرياء.................................................... أقساـ - ٘
 ٖٖ٘....................................ما يتوىم أنو رياء وليس برياء  - ٙ

 ٖٗ٘ء وبياف خطره وعاقبتو...........................ثانًيا: التحذير من الريا
 ٖٙٙإجماؿ مضار الرياء...................................................
 ٜٖٙثالثًا: الوقاية من الرياء والعالج........................................

...................ٖٖٛ  اضططل باضطضم ترك اضـطـبحث اضثاطن رذر:  
 ٖٖٛ...........................أواًل: أىمية العمل بالعلم وخطورة ترؾ العمل

 ٔٓٗوالعالج........................ ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب
..........................ٗٓ٘  صتطان اضحقاضـطـبحث اضتادع رذر:  

 ٘ٓٗبالنار..................... الذنوب المتوعد عليهاأواًل: كتماف الحق من 
 ٙٔٗوالعالج................................. : الوقاية من آفة الكتمافثانًيا

.....................................ٗٔٚ  اضـطـبحث اضطذرون:  اضعرور
 ٚٔٗمن الذنوب المتوعد عليها بالنار...........................أواًل: الغرور 

 ٕٚٗوالعالج................................. الغرور الوقاية من آفات: ثانًيا
............................ٖٖٗ  ضظضماضـطـبحث اضحادي واضطذرون:  ا

 ٖٖٗمن الذُّنوب المتوعَِّد عليها بالنَّار.....لم وبياف كونو حذير من الظُّ أواًل: التَّ 
 ٖٖٗ..........................تعريف الظلم......................... - ٔ
 ٚٗٗ...................................................أسباب الظلم - ٕ
 ٛٗٗ.....................................................أنواع الظلم - ٖ

 ٗٚٗوالعالج................................. : الوقاية من آفات الظلمثانًيا
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ٖٜٗ..................اظي واضطذروناضثاضطبحث   :  أصل طال اضيتيم
 ٖٜٗأواًل: تعريف اليتيم والتحذير من أكل ماؿ اليتيم........................
 ٗٓ٘ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج........................

ٖٔ٘.....اضثاضث واضطذروناضطبحث   اضظَّاس ُيِظلُّ اضذي اضدِّدَر يػطع :  اضذي
 ٖٔ٘النَّاس............. يُِظلُّ  الذي السّْدرَ أواًل: ما جاء في التحذير من قطع 

 ٗٔ٘ثانًيا: الوقاية من ىذا الفعل والعالج...................................
.................٘ٔٚ  اضطبحث اضرابع واضطذرون:  تطذيب اضحيوان

 ٚٔ٘القسوة عليو............................أواًل: خطورة تعذيب الحيواف و 
 ٕٗ٘ثانًيا: الوقاية من مخاطر تعذيب الحيواف والعالج.......................

ٖٔ٘..................اضخاطس واضطذروناضطبحث   اضطصر واضخديطظ:  
 ٖٔ٘من الذنوب المتوعد عليها بالنار................. المكر والخديعةأواًل: 

 ٛٗ٘من آفات المكر والخداع والعالج........................ الوقاية: ثانًيا
٘٘٘..اضدادس واضطذروناضطبحث   :  اِّطن طن طصر اضضه واضيأس طن رحطته

 ٘٘٘واليأس من رحمتو.......... ،أواًل: التحذير من األمن من مكر اهلل 
 ٔٚ٘تو والعالج..واليأس من رحم ،ثانًيا: الوقاية في خطر األمن من مكر اهلل 

 ٔٚ٘........................الوقاية في خطر األمن من مكر اهلل  - ٔ
 ٛٚ٘والعالج.............. ،الوقاية من خطر اليأس من رحمة اهلل  - ٕ

.....٘ٛٚ  قاضطري اإلسداد سي اِّرض واضحرابظ وشطعاضطبحث اضدابع واضطذرون:  
 ٚٛ٘............والحرابة وقطع الطريقالتَّحذير من اإلفساد في األرض أواًل: 

 ٚٛ٘تعريف الفساد وبياف خطره وآثاره.................................. - ٔ
 ٛٓٙ٭باذج من ا٤بفسدين ُب األرض من خبلؿ اآليات..................... - ٕ
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 ٓٔٙ..........................................ثانًيا: صور اإلفساد ومسبباتو
 ٔٔٙوالشرؾ بو، والصَّدُّ عن سبيلو..................... ،الكفُر باهلل  – ٔ
 ٔٔٙالنفاؽ.......................................................... – ٕ
 ٖٔٙا١بهود......................................................... – ٖ
 ٖٔٙ..............................الظلم وقتل النفس الٍب حـر اهلل  - ٗ
 ٗٔٙالسهر.......................................................... – ٘
 ٘ٔٙ....................................ٖبس ا٤بوازين والتطفيف بالكيل - ٙ
 ٘ٔٙ..................بو أف يُوصل  نقض العهد، وقطع ما أمر اهلل  - ٚ
 ٙٔٙا٢بقوؽ.......................................... اإلسراؼ وإغفاؿ – ٛ
 ٙٔٙ........................................ ا٢بروبالفًب و إيقاد نّباف  - ٜ

 ٙٔٙ............................................ والَبَطرالبغي واألشر  – ٓٔ
 ٙٔٙ.............الطغياف.......................................... – ٔٔ
 ٚٔٙعنو.............. بو، وإتياف ما هنى اهلل  ترؾ ما أمر اهلل  – ٕٔ
 ٚٔٙالسرقة......................................................... – ٖٔ
 ٛٔٙ.......................................االبتداع ُب دين اهلل  – ٗٔ
 ٕٕٙ.....................................................وىا٥باتباع  - ٘ٔ
 ٖٕٙالغلوؿ واالختبلس.............................................. – ٙٔ
 ٕٙٙاإلفساد من خبلؿ مناىج الَببية والتعليم.........................  – ٚٔ
 ٕٙٙ..سوء  التبليغ.................................................  – ٛٔ
 ٕٛٙالركوف إٔب الظلمة............................................... – ٜٔ
 ٖٓٙالتصدر قبل التمكن والرسوخ والتأىل............................. - ٕٓ
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 ٖٖٙالقدوة السيئة................................................... - ٕٔ
 ٖٚٙعلى  آّتمع........................ الغزو الفكري، وىيمنة ثقافاتو – ٕٕ
 ٖٚٙكثرة الغبلة وا٤بتطرفْب وٛبكينهم...................................  – ٖٕ
 ٖٚٙالفساد االجتماعي واألخبلقي................................... – ٕٗ
 ٖٛٙسوء الَببية..................................................... – ٕ٘
 ٓٗٙا٤بسكرات..................................................... – ٕٙ
 ٔٗٙالفساد ُب ا٤بعامبلت ا٤بالية....................................... – ٕٚ
 ٗٗٙالفساد ُب ا٢بكم والقضاء....................................... – ٕٛ
 ٗٗٙ................................الفساد البيئي................... - ٜٕ
 ٓ٘ٙ، والسعي ُب خرأّا.....................الصَّدّْ عن بيوت اهلل  - ٖٓ
 ٓ٘ٙ.....كتماف ا٢بق، وكتماف الشهادة عند طلبها وا٢باجة إليها، وقوؿ الزور   - ٖٔ
 ٓ٘ٙقتل ا٢بيواف وتعذيبو............................................. - ٕٖ

 ٓ٘ٙا٣ببلصة..............................................................
 ٖ٘ٙثالثًا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج........................
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 اضثاطنػواضطذروناضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اضدرشظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 سرقة من الذنوب المتوعد عليها بالنار: أوًًل: ال
السْب كالراء كالقاؼ أصل ": قاؿ ابن فارس  السرقة ُب اللغة: أخذ الشيء خفية.

 . (ُ)"يدؿ على أخذ شيء ُب خفاء كسَب
 .(ِ)اسىرىؽى يىٍسرًؽي سىرىقن  :يقاؿ ،السَّرقىة، كىو ُب األصل مصدر :السَّرىؽ بالتحريك ٗبعُبك 
 ذكر الفقهاء. حرز مثلو، بشركط منما ليس لو أخذه ُب خفاء أخذ كُب االصطالح:  

رع أخذ ما ليس لو أخذه ُب خفاء، كصار ذلك ُب الشَّ السرقة:  :قاؿ الراغب 
 .(ّ)[على كجو ٨بصوص] ،ع ٨بصوص، كقدر ٨بصوص لتناكؿ الشيء من موض

بهة. أخذ الشيء أك ا٤باؿ خفية من حرز مثلو بال شكقاؿ ٝبع من الفقهاء: السرقة: 
  .اا ظلمن كونو عمدن   :كيعترب ُب اإلٍب

  

                                                

 (.ُْٓ/ّمقاييس اللغة، مادة: )سرؽ( )( ُ)
 (.ِّٔ/ِانظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )سرؽ( )( ِ)
 (.ُّٗ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص:َْٖا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )سرؽ( )ص: (ّ)
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 . (ُ)اكُب القطع كوف ا٤باؿ نصابن  ، ميتىمىوَّالن كونو ماالن   :كُب الضماف
 ،جنيب ال شبهة فيو خفيةأالسرقة: أخذ ماؿ معترب من حرز " :كقاؿ الكفوم 

 . (ِ)"كىو قاصد للحفظ، ُب نومو أك غيبتو
عشرة دراىم مضركبة ٧برزة ٗبكاف أك أخذ مكلف خفية قدر " :كقاؿ ا١برجا٘ب 

حافظ، بال شبهة، فإذا كانت قيمة ا٤بسركؽ أقل من عشرة مضركبة ال يكوف سرقة ُب حد 
يقطع ٲبْب :  القطع، كجعل سرقة شرعنا، حٌب يرد العبد بو على بائعو، كعند الشافعي

ا السارؽ بربع دينار، حٌب سأؿ الشاعر ا٤بعرم اإلماـ ٧بمَّ   :دن
 مػػػا با٥با قطعت ُب ربع دينار؟!  مئْب عسػػػجد كديتيد ٖبمس 

 .(ّ)فقاؿ ٧بمد ُب ا١بواب: ٤با كانت أمينة كانت ٜبينة، فلما خانت ىانت
 .(ْ) ذؿ ا٣بيانة أسقطت حرمتها بعد عز الصيانة. فافهم حكمة البارمف

 :مالردع كعدـ العود، أ :ا١بزاء على السرقة جزاء يقصد منو :فحكمة مشركعية القطع
ا عن ا٤بسركؽ، فقاؿ كلكنو استصالح. كضل من حسب القطع تعويضن  ،جزاء ليس بانتقاـ

 :(ٔ)(اللزكميات)كال ُب  (ٓ)(السقط)كليسا ُب  ،من بيتْب ينسباف إٔب ا٤بعرم
  
                                                

(، حاشية البجّبمي على ُْٔ/ْ(، أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب )ُٕٖ/ْانظر: حاشيتا قليويب كعمّبة )( ُ)
(، ا٣برشي ُُِ/ٓ(، فتح القدير )ِٕٕ/ِ(، ا٤بهذب )ُٖٕ/ْ(، إعانة الطالبْب )َُِ/ْا٣بطيب )

 (.ُِٗ/ٔ(، كشاؼ القناع )ُٗ/ٖ)
 (.ُْٓالكليات )ص:( ِ)
(، ْٓ/ٓ(، البحر الرائق )ُُِ/ّ(، كانظر: تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشّْليب )ُُٖالتعريفات )ص:( ّ)

 (.ّٖٕ/ُ(، ٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر )ٕٕ/ِدرر ا٢بكاـ )
 (.ّٗ/ِسّب القرآف آّيد )ا٤بديد ُب تف انظر: البحر (ْ)

 ا٤بعرم )سقط الزند(. ( يعِب: ديوافٓ)
 أشهر مؤلفات ا٤بعرم ُب الشعر. )اللزكميات(، كىو ( يعِب: ديواف:ٔ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

7 

 

 ارػعت ُب ربع دينػػػػػا قطػػػػػػا٥بػػػػا بػػػػػم          س مئْب عسجدا كديتػػػيد ٖبم  
 :(ُ) ين السخاكمكنسب جوابو لعلم الد

 .(ِ)ذؿ ا٣بيانة فافهم حكمة البارم          هاػػػػػانة أغالىا كأرخصػػػػػػز األمػػػػػع 

كلو كاف  ،(ّ)أف الدية لو كانت ربع دينار لكثرت ا١بنايات على األيدم :كشرح ذلك
 ،فظهرت ا٢بكمة ُب ا١بانبْب ،نصاب القطع ٟبسمائة دينار لكثرت ا١بنايات على األمواؿ

 .(ْ)ككاف ُب ذلك صيانة من الطرفْب
 ؛كخص السرقة ،األمواؿ بإٯباب قطع سارقها صاف اهلل  كقد : قاؿ ا٤بازرم

كلسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة  ،لقلة ما عداىا بالنسبة إليها من االنتهاب كالغصب
ية على العضو ا٤بقطوع كٓب ٯبعل دية ا١بنا ،ليكوف أبلغ ُب الزجر ؛كشدد العقوبة فيها .ٖبالفها

 .(ٓ)ٍب ٤با خانت ىانت ،منها بقدر ما يقطع فيو ٞباية لليد

 كقد ذكرتي الصلة بْب ا٣بيانة كالسرقة ُب كتاب: )ا٣بيانة صورىا كأحكامها كآثارىا(.
كإذا سرؽ العاقل البالغ عشرة دراىم أك ما  : أبو حنيفة كأصحابواإلماـ قاؿ قد ك 

كبو قاؿ ابن . كبة من حرز ال شبهة فيو كجب عليو القطعيبلغ قيمتو عشرة دراىم مضر 
  . (ٔ) مسعود

                                                

(، كنسب إٔب القاضي عبد َّْ/ّ(، ركح ا٤بعا٘ب )ُّْ/ُمعاىد التنصيص على شواىد التلخيص ) انظر: (ُ)
(، فتح البارم، َُُ/ّ(، تفسّب ابن كثّب )ََّ/ٗيل )انظر: منح ا١بليل شرح ٨بتصر خل .الوىاب 

 (.ُِّ/ُ(، فيض القدير )ٖٗ/ُِللحافظ ابن حجر )
 (.َّْ/ّ(، كانظر: ركح ا٤بعا٘ب )ُّٗ/ ٔكالتنوير ) التحرير (ِ)

، لكن الشارع ا٢بكيم غلظ الغـر على األطراؼ لسهولة (ّ)  .كقاية للنفوسك  ،ا ٥باحفظن  ؛الغـر
 (.ٖٗ/ُِفتح البارم ) (ْ)
 (.ُِّ /ُ(، فيض القدير )ٖٗ/ُِالبارم، للحافظ ابن حجر ) فتح (ٓ)
(، البناية ّٓٓ/ٓ(، العناية شرح ا٥بداية )َُُ(. مًب بداية ا٤ببتدم )ص:ِّٔ/ِ( ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ٔ)

 (.ٖٕ/ِ(، درر ا٢بكاـ )ْ/ٕشرح ا٥بداية )
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د ا٤بالكية كا٢بنابلة النصاب الذم يقطع بو السارؽ بالنسبة للدراىم بثالثة حدَّ كقد 
أف رسوؿ اهلل  ،عن عبد اهلل بن عمر  صحَّ ٤با ؛ دراىم، أك ما قيمتو ثالثة دراىم

: (( اىمَقَطَع في ِمَجنٍّ ثمنو ثالثة در))(ُ). 
كال يقطع  ،ا يقطع فيور بربع دينار فصاعدن إٔب أنو مقدَّ   الشافعي اإلماـ ذىبك 

أف النيب  عائشة  :من حديث (الصحيحْب)ثبت ُب . كقد استدؿ ٗبا فيما نقص منو
 ((فصاعًدا رًل تُػْقَطُع َيُد السَّاِرِؽ إًلَّ في رُْبِع دينا)) :قاؿ(ِ). 

أف رسوؿ اهلل  ،عبد اهلل بن عمر  :حديثكقاؿ ُب التوفيق بينو كبْب 
: ((َقَطَع في ِمَجنٍّ ثمنو ثالثة دراىم :)) كىذاف ا٢بديثاف متفقاف؛ ألف ثالثة

كانت ربع دينار كذلك أف الصرؼ كاف على عهد رسوؿ   دراىم ُب زماف النيب 
  ..(ّ)"اثِب عشر درٮبا بدينار اهلل 

 كا٤بسألة فيها تفصيل ينظر ُب مظانو.
أف  :قطع يد السارؽ دكف يد ا٤بختلس كا٤بنتهب كالغاصبُب حكمة الشارع  كمن

كيكسر القفل، كال ٲبكن  ،كيهتك ا٢برز ،فإنو ينقب الدكر ؛السارؽ ال ٲبكن االحتزاز منو
ا، صاحب ا٤بتاع االحَباز بأكثر ٩با قاـ بو، فلو ٓب يشرع قطعو، لسرؽ الناس بعضهم بعضن 

                                                

بكسر ا٤بيم كفتح ا١بيم كتشديد - (()ُب ٦ًبىن  ): [. قولوٖٕٗٔ، ٕٕٗٔ، ٕٔٗٔ، ٕٓٗٔصحيح البخارم ]( ُ)
 .-بضمهما– (جينىانىة)ك (ًجنىافه )، ك-بكسر ا٤بيم أيضنا- (٦ًبىنَّة)، كىو الَبس، كيقاؿ لو: -النوف

[. كالدينار يساكم أربعة غرامات كربع، فإذا قبض ُْٖٔ[، مسلم ]ُٕٗٔ، َٕٗٔ، ٖٕٗٔصحيح البخارم ]( ِ)
، فإف ثبت أف قيمة ا٤بسركؽ يـو ا١برٲبة تبلغ قيمة على سارؽ، فإف القاضي ين ظر ُب أسعار الذىب ذلك اليـو

، فقد استحق السارؽ حد القطع، كإف نقصت قيمة ا٤بسركؽ عن  غراـ كربعى ربًع الغراـ من الذىب ذلك اليـو
 ذلك فإنو يستحق التعزير.

(، ا٢باكم ُٕٖ/ْحاشيتا قليويب كعمّبة ) (،ُِٔ/ٗ(، كانظر: ٙبفة احملتاج )َُْ/ٔاألـ، لإلماـ الشافعي ) (ّ)
 (.ّْٕ/ُِ(، البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي )َِٕ/ُّالكبّب )
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فإف ا٤بنتهب: ىو ، بب السراؽ، ٖبالؼ ا٤بنتهب كا٤بختلسكعظم الضرر، كاشتدت احملنة بس
الذم يأخذ ا٤باؿ جهرة ٗبرأل من الناس، فيمكنهم أف يأخذكا على يديو، كٱبلصوا حق 

، أك يشهدكا لو عند ا٢باكم.  ا٤بظلـو
كأما ا٤بختلس: فإنو إ٭با يأخذ ا٤باؿ على حْب غفلة من مالكو كغّبه، فال ٱبلو من نوع 

٤بختلس من اختالسو، كإال فمع كماؿ التحفظ كالتيقظ ال ٲبكنو االختالس، تفريط ٲبكن بو ا
فليس كالسارؽ، بل ىو با٣بائن أشبو. كأيضان فا٤بختلس إ٭با يأخذ ا٤باؿ من غّب حرز مثلو 

كغفلتك عن حفظو، كىذا  ،ا، فإنو الذم يغافلك كٱبتلس متاعك ُب حاؿ ٚبليك عنوغالبن 
 كا٤بنتهب.ا، فهو  ٲبكن االحَباز منو غالبن 

كأما الغاصب، فاألمر فيو ظاىر، كىو أكٔب بعدـ القطع من ا٤بنتهب. كإذا ٓب تقطع يد 
 .(ُ)ىؤالء، يكف عدكاهنم بالضرب كالنكاؿ كالسجن الطويل، كالعقوبة بأخذ ا٤باؿ

ليس على خائن، وًل ))قاؿ:  عن النيب   عن جابركُب ا٢بديث: 
 .(ِ)((منتهب، وًل مختلس قطع

كىو أف يؤٛبن على  ،ىو اسم فاعل من ا٣بيانة ((خائن")) : ماـقاؿ ابن ا٥ب
أك  ،أك ينكر أنو كاف عنده كديعة ،كيدعي ضياعو ،شيء بطريق العارية كالوديعة فيأخذه

ألنو قد كاف ُب يد ا٣بائن كحرزه ال حرز  ؛بقصور ا٢برز (ا٥بداية) :كعليو صاحب .عارية
ف حرز ا٤بالك فإنو أحرزه بإيداعو عنده لكنو ا٤بالك على ا٣بلوص كذلك ألف حرزه كإف كا

  .(ّ)حرز مأذكف للسارؽ ُب دخولو

                                                

 (.ُّٔ/ٕ(، كانظر: الفقو اإلسالمي كأدلتو )ْٕ/ِإعالـ ا٤بوقعْب، البن القيم ) (ُ)
أيضنا: ابن  " كأخرجوحديث حسن صحيح، كالعمل على ىذا عند أىل العلم[، كقاؿ: "ُْْٖالَبمذم ] أخرجو( ِ)

 [.ْْٕٓحباف ]
 (.ِّٖٓ/ٔ) مرقاة ا٤بفاتيح(، ّّٕ/ٓ) بن ا٥بماـ الدين كماؿ، لالقدير فتحانظر:  (ّ)
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ا كلو كاف ا٤بأخوذ نصابن -ليس على ا٤بغّب كا٤بختلس كا٣بائن قطع  : قاؿ ا٤بظهرك 
 .(ُ)ٖبفية :أم ،إخراج ما ىو نصاب أك قيمتو من ا٢برز :؛ ألف شرطو-أك قيمتو
ؿ بإٯباب القطع على السارؽ كٓب األموا  صاف اهلل :قاؿ القاضي عياض ك 

ألف ذلك قليل بالنسبة إٔب  ؛ٯبعل ذلك ُب غّب السرقة كاالختالس كاالنتهاب كالغضب
 ،كتسهل إقامة البينة عليو ،كألنو ٲبكن اسَبجاع ىذا النوع باالستدعاء إٔب كالة األمور ؛السرقة

ليكوف أبلغ ُب  ؛دت عقوبتهاكاشت ،فعظم أمرىا ،فإنو تندر إقامة البينة عليها ،ٖبالؼ السرقة
 .(ِ)"الزجر عنها

  عن جابر: جاء ُب ا٢بديث ، فقدالسرقة من الذنوب ا٤بتوعد عليها بالنارك 
يـو مات إبراىيم ابن رسوؿ اهلل ، قاؿ: انكسفت الشمس ُب عهد رسوؿ اهلل 

،  فقاؿ الناس: إ٭با انكسفت ٤بوت إبراىيم، فقاـ النيب،  فصلى
ا ٩با قاـ، ٍب أربع سجدات، بدأ فكرب، ٍب قرأ، فأطاؿ القراءة، ٍب ركع ٫بون بالناس ست ركعات ب

ا ٩با قاـ، ٍب رفع رأسو من رفع رأسو من الركوع، فقرأ قراءة دكف القراءة األكٔب، ٍب ركع ٫بون 
ا ٩با قاـ، ٍب رفع رأسو من الركوع، ٍب ا٫بدر الركوع، فقرأ قراءة دكف القراءة الثانية، ٍب ركع ٫بون 

ا ثالث ركعات ليس فيها ركعة إال الٍب قبلها جود فسجد سجدتْب، ٍب قاـ فركع أيضن بالس
ا من سجوده، ٍب تأخر، كتأخرت الصفوؼ خلفو، حٌب أطوؿ من الٍب بعدىا، كركوعو ٫بون 

انتهينا، كقاؿ أبو بكر: حٌب انتهى إٔب النساء، ٍب تقدـ كتقدـ الناس معو، حٌب قاـ ُب مقامو، 
إنما الشمس والقمر  :يا أيها الناس))كقد آضىًت الشمس، فقاؿ:  فانصرؼ حْب انصرؼ،

وقاؿ أبو بكر: لموت -آيتاف من آيات اهلل، وإنهما ًل ينكسفاف لموت أحد من الناس 

                                                

مرقاة (، ِِّٓ/ٖ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح(، ِْٔ/ْ)ظهر الدين ، ٤با٤بفاتيح ُب شرح ا٤بصابيحانظر: ( ُ)
 (.ِّٖٓ/ٔ) ا٤بفاتيح

 (.ُُٖ -َُٖ/ُُ(،  شرح النوكم على صحيح مسلم )ِْٔ/ْإكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض ) (ِ)
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ما من شيء توعدونو إًل قد رأيتو  .ا من ذلك فصلوا حتى تنجليفإذا رأيتم شيئً  -َبَشرٍ 
مخافة أف يصيبني من  ؛رتُ أيتموني تأخَّ في صالتي ىذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين ر 

اْلِمْحَجِن َيُجرُّ ُقْصَبُو في النار، كاف َيْسِرُؽ اْلَحاجَّ  َلْفِحَها، وحتى رأيت فيها صاحبَ 
ِبِمْحَجِنِو، فإف ُفِطَن لو قاؿ: إنما تَػَعلََّق ِبِمْحَجِني، وإف ُغِفَل عنو ذىب بو، وحتى رأيت 

م تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش األرض، حتى فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فل
ا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ماتت جوعً 

لتنظروا إليو، ثم بدا لي أف ًل أفعل،  ؛ولقد مددت يدي وأنا أريد أف أتناوؿ من ثمرىا
 .(ُ)((فما من شيء توعدونو إًل قد رأيتو في صالتي ىذه

كرتب عليها ا٢بد  ، كرسولو نوب العظيمة الٍب حرَّمها اهلل الذ فالسرقة
ا حمس: اهلل قاؿ . ُب الدنيا، كالعقوبة ُب اآلخرة َٙ ِ ا َجَزاًء ة َٙ ُٟ يِْدَح

َ
ارَُُِث ٌَاْرَفُه٠ا أ ارُِق َوالصٍّ َوالصٍّ

 ٌٗ ًِٓ ُ َنزِيٌز َخ ِ َواَّللٍّ َٚ اَّللٍّ ِ٘  ًْ َصتَا ََٛسا  [.ّٖ]ا٤بائدة: ىجسَْ

                                                

ىو ٮبزة ٩بدكدة، ىكذا ضبطو  :: قاؿ اإلماـ النوكم ()كقد آضت الشمس()[. قولو: َْٗصحيح مسلم ]( ُ)
-: ()لفحها()ٝبيع الركاة ببالدنا، أم: رجعت إٔب حا٥با األكؿ قبل الكسوؼ، كىو مصدر من آض يئيض. ك

-منصوب على العلة، أم: خشية إصابة لفحها إيام. كُب )النهاية(: لفح النار  (٨بافة()). ك-بفتح فسكوف
: عصا -بكسر ا٤بيم كسكوف ا٢باء ا٤بهملة كفتح جيم-: ()صاحب احملجن(): كىجها كحرىا. -بالفاء كا٢باء

)ٯبر )ُب رأسو اعوجاج اعوجاج كالصو١باف كا٤بيم زائدة. كقيل: خشب طويل على رأسو حديدة معوجة. 
 :كقيل: اٍلقيٍصبي  .: اٍلًمعىى، كٝبعو أقصاب(اٍلقيٍصبي ): ك()ُب النار() .، أم: يسحبو-بضم فسكوف-: (بو(قص

 ()ٗبحجنو، فإف فطن لو(): أم: متاعو. ()ككاف يسرؽ ا٢باج()اسم لألمعاء كلها. كقيل: أمعاء أسفل البطن. 
، أم: ذىل كجهل بو ذىب (إف غفل عنو()ٗبحجِب، ك ): أم: الشيء ا٤بسركؽ ()قاؿ: إ٭با تعلق()أم: علم بو. 

(، النهاية ُب غريب َِٗ/ٔ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ُِٕٗ-ُُٕٗ/ٓبو. انظر: مرقاة ا٤بفاتيح )
 (.َِٔ/ْا٢بديث كاألثر، مادة: )لفح( )
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لعن اهلل السارؽ، يسرؽ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
 .(ُ)((البيضة فتقطع يده، ويسرؽ الحبل فتقطع يده

قاؿ، كحولو عصابة من  أف رسوؿ اهلل  عن عبادة بن الصامت ك 
ا، وًل تسرقوا، وًل تزنوا، وًل بايعوني على أف ًل تشركوا باهلل شيئً )):  أصحابو

تاف تفترونو بين أيديكم وأرجلكم، وًل تعصوا في معروؼ، تقتلوا أوًلدكم، وًل تأتوا ببه
ا فعوقب في الدنيا فهو كفارة فمن َوَفى منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلك شيئً 

ا ثم ستره اهلل فهو إلى اهلل، إف شاء عفا عنو وإف شاء لو، ومن أصاب من ذلك شيئً 
 .(ِ)فبايعناه على ذلك ((عاقبو

 حمس :اهلل قاؿ ك 
َ
ِ يَا أ َٚ ةِاَّللٍّ َْ يُْْشِْك ْن 

َ
َّ لََعَ أ َِٜ٘اُت ُحَتايِْهَٜ ْؤ ُٙ ْ ا انلٍِِّبَّ إَِذا َجاءََك ال َٟ حَّ

يْ 
َ
ُٝ َبنْيَ أ ََتِيَٜ ٍْ َخاٍن َح ْٟ تنَِي ةُِت

ْ
َْ يَأ ٍّٚ َو ُٞ َد َْ ْو

َ
َٚ أ ُخْٖ ِْ َْ َح َْ يَْزجنَِي َو َٚ َو َْ يَْْسِْر ٍّٚ َطيْئًا َو ِٟ ِدي

َْ حَ  ٍّٚ َو ِٟ رُْجِٖ
َ
ٌٗ َوأ ٠ٌر رَِخً ٍُ َ َد َ إِنٍّ اَّللٍّ ٍّٚ اَّللٍّ ُٟ َ ٍّٚ َواْشخَْيٍِْر ل ُٟ ْهُروٍف َذَتايِْه َ٘ َّ ِِف  َٜ  ىجسْهِػً

 [.ُِ]ا٤بمتحنة:
ًل يزني الزاني )) :قاؿ: قاؿ النيب  عن أيب ىريرة  :كُب )الصحيح(

حين يزني وىو مؤمن، وًل يشرب الخمر حين يشرب وىو مؤمن، وًل يسرؽ حين يسرؽ 
من، وًل يَػْنَتِهُب نُػْهَبة، يرفع الناس إليو فيها أبصارىم حين يَػْنَتِهبُػَها وىو وىو مؤ 

 . (ّ)((مؤمن

                                                

 [.ُٕٖٔ[، مسلم ]ٕٗٗٔ، ّٖٕٔصحيح البخارم ] (ُ)
: ()كَب()[. كَُٕٗ[، مسلم ]ْٖٕٔ، ُِّٕ، َُٖٔ، ْٖٕٔ، ْْٖٗ، ِّٖٗ، ُٖصحيح البخارم ]( ِ)

  ثبت على العهد.
 [.ٕٓ[، مسلم ]َُٖٔ، ِٕٕٔ، ٖٕٓٓ، ِْٕٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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 ذات قدر. :أم ،(ُ)((وًل ينتهب نهبة ذات شرؼ: ))كُب ركاية
ىي من أعظم أصوؿ ك  ،ن ثالثة أمورع ذيرن التحكا٢بديث يتضمَّ ":  قاؿ القرطيب

اإلخالؿ م إٔب ؤدّْ كما يي  ،مةركج احملرَّ استباحة الفي  :كىي ،كأضدادىا من أصوؿ ا٤بصاّب ،ا٤بفاسد
لكوهنا أغلب  ؛كالسرقة بالذكر ،لكوهنا أغلب الوجوه ُب ذلك ؛كخىصَّ ا٣بىٍمرى بالذٍّْكر بالعقوؿ.

 . (ِ)"ؤخذ ّٔا ماؿ الغّب بغّب حق  الوجوه الٍب يي 
العلماء  أٝبع ماالنتهاب الذ((: "وًل ينتهب نهبةُب قولو: )) كقاؿ ابن بطاؿ 

على أمواؿ الناس  مكانطالؽ األيد ،على ٙبرٲبو ىو ما كانت العرب عليو من الغارات
مستكمل اإلٲباف،  :بالباطل، فهذه النهبة ال ينتهبها مؤمن، كما ال يسرؽ كال يزٗب مؤمن، يعِب

 . (ّ)"عبادة  :حديث على ىذا كقعت البيعة ُب
ىو ا٤باؿ  -(ْ)بضم النوف- ((نهبة وًل ينتهب)) :قولو": كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

فإهنم ينظركف  ؛كأشار برفع البصر إٔب حالة ا٤بنهوبْب. اا قهرن ا٤بأخوذ جهرن  :كا٤براد بو .ا٤بنهوب
كٰبتمل أف يكوف كناية عن عدـ  .-كلو تضرعوا إليو-كال يقدركف على دفعو  ،إٔب من ينهبهم
 .فإنو يكوف ُب خفية ؛االختالسٖبالؼ السرقة ك  ،فيكوف صفة الزمة للنهب ،التسَب بذلك

 .(ٓ)"كعدـ ا٤بباالة ،٤با فيو من مزيد ا١براءة ؛كاالنتهاب أشد
 .خذ على كجو العالنية كالقهرألا (:النهب") :ك٫بوه قوؿ العالمة السندم 

كالتوصيف بالشرؼ باعتبار  .ا٤باؿ ا٤بنهوب :-بالضم-ك ،مصدر :-بالفتح– (النهبة)ك

                                                

 [.ٕٓ[، مسلم ]ٖٕٓٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ِٔ/ُِ(، كانظر: فتح البارم، البن حجر )ِْٔ/ُ( ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم )ِ)
 (.َّٔ/ٔ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ّ)
 مصدر. -كبالفتح-مفعوؿ بو،  -بالضم–( ْ)
 (.ٗٓ /ُِ( فتح البارم )ٓ)
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كقلة رٞبتو  ،لبياف قسوة قلب فاعلها ؛التوصيف برفع أبصار الناسك  .متعلقها الذم ىو ا٤باؿ
 .(ُ)"كحيائو

أشار بعض العلماء إٔب أف ما ُب ىذا ا٢بديث تنبيو " :قاؿ القاضي عياض ك 
إذ كرد أف ٝبيع  ؛فنبو بالزٗب على ٝبيع الشهوات ،على ٝبيع أنواع ا٤بعاصي كالتحذير منها

كبا٣بمر على ٝبيع ما يصد  .كا٢برص على ا٢براـ ،ُب الدنيا كبالسرقة على الرغبة .ا١بوارح تز٘ب
 كباالنتهاب ا٤بوصوؼ على االستخفاؼ بعباد اهلل .كيوجب الغفلة عن حقوقو ،عن اهلل 
 ِّبذكر  اا أك علنن ، كترؾ توقّبىم كا٢بياء منهم، كٝبع أمور الدنيا من غّب كجهها سر

 .(ِ)"السرقة كالنهبة
  اس.بالقطع ُب سرقة أمواؿ النَّ   هللل انكَّ  : قاؿ ابن شهاب

ُ َنزِيزٌ حمس  .ُب انتقامو من الٌسارؽ ىجسَواَّللٍّ
ٌٗ حمس  ًِٓ  .(ّ)فيما أكجبو من قطع يده ىجسَخ

كال تنفع السارؽ توبتو إال بأف يرد السرقة من الكبائر. كقاؿ: " كقد عدَّ الذىيب 
 .(ْ)"ما سرقو، فإف كاف مفلسان ٙبلل من صاحب ا٤باؿ

 . (ٓ)"كقد ثبت أف السرقة من الكبائر" : كقاؿ ابن بطاؿ
  

                                                

 (.ْٔ/ ٖعلى سنن النسائي ) ( حاشية السندمُ)
(، كانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم ُِِ/ُ، للقاضي عياض )( إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلمِ)

(ِ/ْٓ.) 
 .(ِّٕ/ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر، (ُٖٓ/ِ) الوسيط ُب تفسّب القرآف آّيدانظر:  (ّ)
 .عبيدة مشهور بن حسن أيب، بتحقيق: (ِِٓ)ص: للذىيب الكبائر، (ْ)
 (.ُٔٗ/ٗصحيح البخارم، البن بطاؿ ) ( شرحٓ)
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.  كقد دؿَّ على ذلك: كركد الوعيد الشديد ُب السارؽ، ككجوب ا٢بدّْ
ا رٗبا يبلغ ريٍبع دينامن الفقهاء ذلك كقيد ٝباعة  كما يقطع بو   ،-كما تقدـ- فصاعدن

 . ُب السرقة
ر إذا سرؽ ما كإ٭با تكوف السرقة من الكبائ" : مشس الدين السفّبم الشافعيقاؿ 

ا أما سرقة ما دكف ذلك فهو من الصغائر، إال إذا كاف ا٤بسركؽ منو مسكينن  .قيمتو ربع دينار
  .(ُ)"بل من جهة األذل ،ال غُب لو عن ذلك، فيكوف كبّبة ال من جهة السرقة

كىو  ،ىو ما اتفقوا عليو -من الكبائر– عد السرقة" : ا٥بيتمي قاؿ ابن حجرك 
كالظٌاىر أنٌو ال فرؽ ُب كوهنا كبّبة بْب ا٤بوجبة للقطع، كعدـ ا٤بوجبة لو . صريح ىذه األحاديث

كقاؿ  .ز غّب ٧برَّ لشبهة ال تقتضي حٌل األخذ، كأف سرؽ حصر مسجد، أك سرؽ ماالن 
ا أخذ منو ا ال غُب بو عمَّ افو صغّبة، فإف كاف ا٤بسركؽ منو مسكينن ا٢بليمي: كسرقة الشيء التَّ 

قاؿ: كأخذ أمواؿ الناس بغّب حق كبّبة، فإف كاف ا٤بأخوذ  جب ا٢بد..صارت كبّبة كإف ٓب تو 
ا، أك على سبيل القمار فهو فاحشة، فإف  ا، أك كرىن  لخآخذ أك أخذ قهرن ا أك أصالن مالو فقّبن 

 .(ِ)" عليو من ذلك ضرر، فذلك صغّبةا ال يتبْبَّ ا كا٤بأخوذ منو غنيِّ ا تافهن كاف ا٤بأخوذ شيئن 
للحدكد اكت، كٱبتلف ا٢بكم فيها باختالؼ ا٤بقدار كاألحواؿ، ك فتبْب أف السرقة تتف

، كمن سرؽ ُب حاؿ آّاعة فليس كل سرقة يكوف فيها القطع ،الشرعية موانع ٛبنع من اقامتها
 ،ينالدّْ ) الضركرات ا٣بمس: ا٢بدكد ٓب تشرع إالَّ لصيانةكاالضطرار، فهي شبهة تدرأ ا٢بد، ك 

نسانية كلها، كما ىو مقرر ُب ، كٞباية ىذه ا٢بقوؽ اإل(ا٤باؿك  ،كالعقل ،سبكالنَّ  ،فسكالنَّ 
 . أصوؿ التشريع اإلسالمي

                                                

(، مغِب احملتاج إٔب معرفة معا٘ب ألفاظ ُِْ/َُ(، كانظر: ٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج )ِْٖ/ُ( آّالس الوعظية )ُ)
(، إعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح ّّٔ/ِ(، أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب )ّْٔ/ٔا٤بنهاج )
 (. ُِّ/ْا٤بعْب )

 (.ِّٕ/ِ( الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ِ)
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كقد علم أف السارؽ ُب حاؿ آّاعة مضطر إٔب ما ٰبفظ بو نفسو، كأف من الواجب 
 على ا٤بسلمْب إطعامو.
ألنو جعل من آّاعة  ؛ٓب يقم حد السرقة عاـ الرمادة أنو عمر كقد ريًكمى عن 

بل تبيح لو  ،قرينة على االضطرار، كاالضطرار شبهة ُب السرقة ٛبنع ا٢بد عن السارؽالعامة 
 السرقة ُب حدكد الضركرة.

ا منو أنو يباح لو ذلك ال حد كقد ذكر األئمة أف من أخذ من ماؿ أبيو خفية ظنِّ
 .. إٔب غّب ذلك ٩با أفاض الفقهاء ُب بيانو.عليو

 . كالتثبت من كقوعها ،إقامة البينة القاطعةكاإلسالـ ال يقيم حد السرقة إال بعد 
كقد ذكر الفقهاء شركطنا كضوابطى إلقامة حدّْ السرقة تتناكؿ: )السارؽ، كا٤بسركؽ، 

 (. ككيفية السرقةكا٤بوضع ا٤بسركؽ منو، 
ا ككيفية السرقة أكصافن ، كا٤باؿ ا٤بسركؽ ،كا٤بسركؽ منو ،فال بد أف يستجمع السارؽ

 . اختل كصف منها؛ انتفى القطعمٌب ذكرىا الفقهاء٧بددة 
 فال ييقاـ حدّّ إال بتوفر الشركط، كانتفاء الشبهات، كما يدرأ ا٢بد.

كم بإقامة  كالقائم على إقامة ا٢بدكد: الدكلة الٍب تستند إٔب القانوف كالتشريعات، فال ٰبي
كما -انع حد من قبل أفراد أك ٦بموعات، كال يقاـ حد إال بعد استيفاء الشركط، كانتفاء ا٤بو 

كم بذلك إال  -تقدـ  القضاة الراسخوف ُب العلم، كا٤بعركفوف بالورع كالتقول.     كال ٰبى
كإف من أعظم أنواع السرقة خطرنا: السرقة من بيت ا٤باؿ كاألمواؿ العامة، كالقائموف 

لُّ أًلىحىدو أف يىععلى بيت ا٤باؿ إ٭با ىم أمناء ُب حفظو، كٙبصيلو،  تىًدمى كصرؼ ألىلو، فال ٰبًى
 .عليو، أك يأخيذى منو ما ال يستحق



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

17 

 

 قالت: ٠بعت النيب  ،األنصارية عن خولة كقد جاء ُب ا٢بديث: 
ُُوَف في ماؿ اهلل بيير َحقٍّ، فلهم النَّ إف رجاًًل ))يقوؿ:   .(ُ)((يـو القيامة ارُ  يَػَتَخوَّ

ُُوَف في ماؿ اهلل بيير َحقٍّ )) :قولو" : ابن حجرا٢بافظ قاؿ   :أم ((،يَػَتَخوَّ
كفيو ردع . كقاؿ: كىو أعم من أف يكوف بالقسمة كبغّبىا ،يتصرفوف ُب ماؿ ا٤بسلمْب بالباطل

 .(ِ)"أك ٲبنعوه من أىلو ،ا بغّب حقوالوالة أف يأخذكا من ا٤باؿ شيئن 
عن سعيد ا٤بقربم، عن أيب الوليد، قاؿ: ٠بعت خولة  :كقد جاء كذلك ُب ا٢بديث
 تقوؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل   بد ا٤بطلببنت قيس، ككانت ٙبت ٞبزة بن ع

إف ىذا الماؿ َخِضَرٌة ُحْلَوة، من أصابو َحقِّْو بُوِرَؾ لو فيو، وُربَّ ُمَتَخوٍّْض فيما ))يقوؿ: 
 .(ّ)((ارشاءت بو نفسو من ماؿ اهلل ورسولو ليس لو يـو القيامة إًل النَّ 

ٖبالؼ سرقة أك  الناس، كال شك أف لبيت ا٤باؿ حرمة عظيمة، كالسرقة منو خيانة لعامة
 ؛ ألفَّ ا٤بعْبَّ ٲبكن التَّحلل منو.خيانة رجل معْب

كما جاء ُب   ،كمن أنواع السرقة الٍب ينبغي التَّنبو إٔب خطرىا: من يسرؽ صالتو
إف أسرؽ )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن ميغىفَّلو  ا٢بديث:

                                                

 [.ُُّٖصحيح البخارم ]( ُ)
 (.ُِٗ/ٔ( فتح البارم )ِ)
[. كقد أخرجو  ٖٕٓلكبّب( ][، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )إِّْ( أخرجو الَبمذم ]ّ)

(: "ركاه الطربا٘ب ِْٔ/َُ(، )ٗٗ/ّ)  كذلك الطربا٘ب ُب )الكبّب( عن عبد اهلل بن عمرك. قاؿ ا٥بيثمي
 ُب )الكبّب(، كرجالو ثقات".
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ًل يتم ركوعها ))كيف يسرؽ صالتو؟ قاؿ: قيل: يا رسوؿ اهلل، ك  ،((من سرؽ صالتو :الناس
 .(ُ)((وًل سجودىا، وأبخل الناس من بخل بالسالـ

كىو ما ينقص من الطمأنينة  ،ا كغّب متعارؼجيًعلى جنس السرقة نوعْب: متعارفن ": قيل
 .ٍب جعل غّب ا٤بتعارؼ أسوأ من ا٤بتعارؼ ،كا٣بشوع

تفع بو ُب الدنيا كيستحل أف السارؽ إذا كجد ماؿ الغّب قد ين :ككجو كونو أسوأ
 ،ٖبالؼ ىذا فإنو سرؽ حق نفسو من الثواب ،أك ٰبد فينجو من عذاب اآلخرة ،صاحبو

 كأبدؿ منو العقاب ُب العقىب. 
قاؿ ا٢برا٘ب: كأكثر ما يفسد صالة العامة هتاكهنم بعلم الطمأنينة كالعمل ّٔا ُب أركاف 

 .(ِ)"الصالة
ما تَػَرْوَف في ))قاؿ:  ًن ميرَّة أف رسوؿ اهلل عن النػٍُّعمىاًف بٍ كقد جاء ُب ركاية: 

كذلك قبل أف ينزؿ فيهم، قالوا: اهلل كرسولو أعلم. قاؿ:  ،((؟الشَّاِرب، والسَّاِرؽ والزَّاِني
، قالوا: ككيف يىٍسرًؽي ((وَأْسَوُأ السَّرِِقَة الذي َيْسِرُؽ َصالََتو َوِفيِهنَّ ُعُقوبَة. ،ُىنَّ فَػَواِحشُ ))

 .(ّ)((ًل يتم ركوعها وًل سجودىا))يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:  صىالىتىوي 
كأما السرقة كالزٗب فقد أحكم اهلل حدكدٮبا ُب كتابو كعلى " : قاؿ ابن عبد الرب

كفيو دليل على أف ترؾ الصالة أك ترؾ . ٗبا ال مدخل للرأم فيو لساف رسولو 

                                                

(: "ركاه الطربا٘ب ُب َُِ/ِ)  [. قاؿ ا٥بيثميّّٓ[. ك)الصغّب( ]ِّّٗأخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ] (ُ)
(: َُِ/ِ)  و ثقات". كا٢بديث مركم كذلك عن أيب قتادة بسند صحيح. قاؿ ا٥بيثميالثالثة، كرجال

 "ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ك)األكسط( كرجالو رجاؿ الصحيح".
 (.ُٕٕ/ِ(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ُّٓ/ُفيض القدير ) (ِ)
(: "ٓب ٱبتلف الركاة عن مالك َْٗ/ِّ( )ُب )التمهيد  [، قاؿ ابن عبد الربِٕ( أخرجو مالك ُب )ا٤بوطأ( ]ّ)

أيب ىريرة كأيب  :ُب إرساؿ ىذا ا٢بديث عن النعماف بن مرة، كىو حديث صحيح يستند من كجوه من حديث
 سعيد".
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 ،لذلك بالزا٘ب كالسارؽ أال ترل أنو ضرب ا٤بثل .إقامتها على حدكدىا من أكرب الذنوب
أسوأ السرقة الذي ))أك  ،((وشر السرقة)) :ٍب قاؿ .كمعلـو أف السرقة كالزنا من الكبائر

كشر ذلك سرقة من يسرؽ صالتو فال يتم ركوعها كال  :كأنو قاؿ  ،((يسرؽ صالتو
 .(ُ)"سجودىا

نكى، أشد كأ كىومن عقاب الدنيا، فلن ييفًلت من عقاب اآلخرة، كالسارؽ إف أفلت 
أتدروف ما ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةكما جاء ُب ا٢بديث: 

إف المفلس من أمتي يأتي ))قالوا: ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع، فقاؿ:  ((،؟المفلس
يـو القيامة بصالة، وصياـ، وزكاة، ويأتي قد شتم ىذا، وقذؼ ىذا، وأكل ماؿ ىذا، 

رب ىذا، في عطى ىذا من حسناتو، وىذا من حسناتو، فإف فنيت وسفك دـ ىذا، ُو
 .(ِ)((حسناتو قبل أف يقضى ما عليو أخذ من خطاياىم فطرحت عليو، ثم طرح في النار

من كانت لو َمْظَلَمٌة )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة ك 
، قبل أف ًل يكوف دينار وًل و أو شيء، فَػْلَيَتَحلَّْلُو منو اليـو  درىم، إف كاف ألخيو من عُر

لو عمل صالح أخذ منو بقدر َمْظَلَمِتو، وإف لم تكن لو حسنات أخذ من سيئات صاحبو 
 .(ّ)((فحمل عليو

 
  

                                                

 (.ّّّ/ِ(، االستذكار )ُِْ -ُُْ/ِّ( التمهيد )ُ)
 [.ُِٖٓلم ]صحيح مس( ِ)
 [.ّْٓٔ، ِْْٗخارم ]صحيح الب( ّ)
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 ثانًيا: الوقاية من السرقة والعالج:
 من غّب ٛبييز: القضاء بْب العباد با٢بق كالعدؿكا٢بكم ك  ،إقامة حدكد اهلل  – ُ

ا٤برأة ا٤بٍخزيكًميَّة الٍب  ا أىٮبىَّهيٍم شأفي أف قريشن  ،عن عائشة جاء ُب ا٢بديث: 
فقالوا: كمن ٯبَبئ عليو إال أسامة  ؟اهلل  سرقت، فقالوا: كمن ييكىلّْمي فيها رسوؿى 

فكلمو أسامة، فقاؿ رسوؿ اهلل  ،-ًحبُّ رسوؿ اهلل - ؟ بن زيد
: ((ما أىلك َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ من حدود اهلل، ثم قاـ فَاْخَتَطَب، ثم قاؿ: إن

الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريف تركوه، وإذا سرؽ فيهم الضعيف أقاموا 
 .(ُ)((عليو الحد، َواْيُم اهلل لو أف فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا

إذا بلغ اإلماـ أنو ٯبب عليو  إٔب أف ا٢بدَّ  ذىب ٝباعة العلماء" :قاؿ ابن بطاؿ 
 ،إلنكاره ذلك على أسامة ؛كال ٘بوز الشفاعة فيو ، حق هلل ألنو قد تعلق بذلك ؛إقامتو

 سرؽ بػيٍردىةن فرفعو إٔب النيب صفواف بن أمية أف رجالن ، ك٢بديث (ِ)ي"كذلك من أبلغ النه
،  :فلوًل كاف ىذا قبل ))فأمر بقطعو فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، قد ٘بىىاكىٍزتي عنو. قاؿ

 .(ّ)اهلل ، فقطعو رسوؿ ((أف تأتيني بو يا أبا وىب
يصىةه ٕب ٜبىىنػيهىا عن صفواف بن أمية، قاؿ: كنت نائمن كُب ركاية:  ا ُب ا٤بسجد عىلىيَّ ٟبًى

، فىأيًخذى الرَّجيلي، فىأيٌبى بو رسوؿ اهلل  ثيوف درٮبنا، فجاء رجل فىاٍختػىلىسىهىا ًمِبّْ فىأىمىرى  ،ثىالى

                                                

 [.ُٖٖٔ[، مسلم ]ٖٖٕٔ، ٕٖٕٔ، َّْْ، ّْٕٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.َْٖ/ ٖ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ِ)
[، ّّٕٕ[، كالطربا٘ب ]ِّْٕ[، كُب )الكربل( ]ْٕٖٗ[، كالنسائي ُب )السنن( ]َُّٓٓ( أخرجو أٞبد ]ّ)

 [. كىو صحيح با٤بتابعة. ٕكالضياء ]
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ا، أنا أىبًيعيوي كىأيٍنًسئيوي ٜبنها؟ قاؿ: جل ثالثْب درٮبن بو لًيػيٍقطىع، قاؿ: فىأىتػىٍيتيو، فقلت: أىتػىٍقطىعيو من أ
 .(ُ)((فَػَهالَّ كاف ىذا قبل أف تأتيني بو))

ُب الباب األحاديث ُب النهي عن  ذكر مسلم " :قاؿ اإلماـ النوكم 
كقد أٝبع العلماء على ٙبرٙب  ،كأف ذلك ىو سبب ىالؾ بِب إسرائيل ،الشفاعة ُب ا٢بدكد

فأما قبل  ،كعلى أنو ٰبـر التٍَّشًفيع فيو .بعد بلوغو إٔب اإلماـ ٥بذه األحاديث الشفاعة ُب ا٢بد
بلوغو إٔب اإلماـ فقد أجاز الشفاعة فيو أكثر العلماء إذا ٓب يكن ا٤بشفوع فيو صاحب شىر  

كأما ا٤بعاصي الٍب ال حىدَّ فيها ككاجبها التعزير فتجوز  .فإف كاف ٓب ييٍشفىٍع فيو ،كىأىذنل للناس
ٍب الشفاعة فيها مستحبة إذا ٓب  ،ألهنا أىوف ؛الشفاعة كالتشفيع فيها سواء بلغت اإلماـ أـ ال

 .(ِ)"يكن ا٤بشفوع فيو صاحب أذل ك٫بوه
بعد  كُب ىذا ا٢بديث: دليل على امتناع الشفاعة ُب ا٢بدّْ ":  قاؿ ابن دقيق العيد

 .(ّ)"اهلل بلوغو السلطاف، كفيو تعظيم أمر احملاباة لألشراؼ ُب حقوؽ 
 الصرامة ُب رقابة القانوف:  - ِ

كال شك أف ا٣بوؼ من العقاب ٩با يردع السارؽ، كيقلل نسبة السرقة ُب آّتمع. 
 بياف ذلك ُب الوقاية من الغلوؿ. سيأٌبك 

 تعزيز الرقابة الذاتية:  – ّ
 .(الوقاية من الغلوؿ)بياف ذلك ُب سيأٌب ك 

  

                                                

[، ِٖٖ[، كابن ا١باركد ]ِّٖٕكُب )الكربل( ][، ّْٖٖ[، كالنسائي ُب )السنن( ]ّْْٗ( أخرجو أبو داكد ]ُ)
  [.ُُِٖٕ[، كالبيهقي ]ُْٖٗ[، كا٢باكم ]ّْٓٔكالدارقطِب ]

 (.ِّٕٔ/ٔ(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ُٖٔ/ُُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 (.ِْٖ/ِ( إحكاـ اإلحكاـ )ّ)
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 فاؿ من أكؿ النشأة:معا١بة أسباب السرقة عند األط - ْ
كذلك من خالؿ الَببية، كغرس القيم األخالقية ُب نفوسهم، كالَبىيب من عاقبة 
السرقة، كالقياـ بواجب الرعاية كاإلنفاؽ كاإلشراؼ كا٤بتابعة، كأف يكوف الوالداف القدكة كا٤بثل 

 من مرأل أك مسمع الذم ٰبتذل بو ُب االستقامة، كأف ال ا٣بالفات بْب الزكج كالزكجة على
الطفل، كالسعي إٔب إزالة  مسببات االكتئاب أك األمراض النفسية الٍب قد تتسلل إٔب الطفل، 
كالٍب قد ٙبرفو عن ا١بادة، كتػىفىهُّم حالة الطفل ُب حاؿ كقوع خطأ منو، كالعمل على عالج 

أسبأّا،  كمعرفة معها، التعامل كطارئة ٯبب خاصة حالة تلك ا٢بادثة من حيث اعتبارىا
ّٔدكء كتفهم،  كعالجها  ٕبكمة كركية، دكف مبالغة أك تعنيف زائد عن ا٢بد، كمناقشتهم

 كالرقابة ا٢بكيمة على كسائل اإلعالـ كالتواصل كما بيناه ُب غّب موضع.
 السعي ُب طلب الرزؽ، كاغتناـ الوقت ُب العمل الصاّب. - ٓ
 أف ٰبرص ا٤بسلم على الكسب الطيب كإف قل.  - ٔ
 ز عن مسببات البطالة.االحَبا - ٕ
 ، كحضور ٦بالس العلماء.صحبة أىل ا٣بّب كالفضل كالعلم كالصالح - ٖ
 التفقو ُب الدين، كتعلم ا٤بسائل الضركرية ُب ا٤بعامالت، كفقو ا٤بهنة.   – ٗ

ثيو نفسيو أف يضع  – َُ نيٍصبى عينيو عاقبةى باإلقداـ على ىذا الفعل ا٤بنكر من ٙبدّْ
 السرقة كآثارىا.

 ، كتذكر ا٤بوت كا٢بساب ُب اآلخرة.العلم ٕبقيقة الدنيا - ُُ
 أف يستشعر الراعي كا٤بسؤكؿ كالعامل كا٤بوظف عظم ا٤بسؤكلية ا٤بنوطة بو. - ُِ
 العلم ٗبكانة األمانة ُب اإلسالـ، كعاقبة ا٣بيانة.  – ُّ
ائمة لسّبة النَّيب  - ُْ كسّبة ا٣بلفاء الراشدين، كاألئمة ، ا٤بطالعة الدَّ

 .٤بهديْب، كالسَّلف الصَّاّب، كما كانوا عليو من الزُّىد كالورع كالتَّقولا
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ا ٙبلل من فإف كاف مفلسن أف يبادر السارؽ إٔب التوبة، كإٔب رد ما سرقو،  – ُٓ
 ، كطلب منو العفو كالصفح أك اإلنظار إٔب حْب ميسرة. صاحب ا٤باؿ
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 واضطذروناضتادعػاضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ولـضـاضعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 أوًًل: تعريف اليلوؿ وبياف صوره وحكمو: 
 تعريف اليلوؿ في اللية: – ٔ

ٍنم، كىو اٍلغيليوؿي ُب اٍلغي  :كمنو اٍلغىلىل: ا٤باء ا١بارم بْب الشجر." : بن فارسقاؿ ا
اٍلًغلُّ، كىو  :كمن الباب أف ٱبيٍفىى الشٍَّيءي فال يػيرىدُّ إٔب اٍلقىٍسًم، كأفَّ صاًحبىوي قد غىلَّوي بْب ثيابو.

 .(ُ)"الضٍّْغني يػىنػٍغىلُّ ُب الصٍَّدر
( -بالضم–)غىلَّ( من ا٤بغنم يػىغيلُّ " :كقاؿ ا١بوىرم  ك)أىغىلَّ( مثلو.  ،خاف :)غيليوالن

ٍّٔ حمسٓب نسمع ُب ا٤بغنم إال )غىلَّ(. كىقيرًئى: :  يتكقاؿ ابن السّْكّْ  ْن َحُي
َ
ا ََكَن نِلَِِبٍّ أ َ٘ ]آؿ  ىجسَو

 ٱبىيوفي.  :. قاؿ: فمعُب يػىغيلُّ (يػيغىلَّ )ك [،ُُٔعمراف:
 :أم ،ٱبيىوَّفي  :واآلخريؤخذ من غنيمتو.  :يعِب ،ٱباف :أحدىماٰبتمل معنيْب:  (يػيغىلُّ )ك

 ينسب إٔب الغلوؿ. 
ك٩بَّا يبْبّْ  .)اٍلغيليوؿ( من ا٤بغنم خاصة ال من ا٣بيانة كال من ا٢بقد : يدقاؿ أبو عب

 :، كمن الغيلوؿً -بالكسر- (غىلَّ يىًغلُّ ) :، كمن ا٢بقد(أغىلَّ ييًغلُّ ) :ذلك أنَّو يقاؿ من ا٣بيانة
 . (ِ)"-بالضم- (غىلَّ يػىغيلُّ )

                                                

 .(ٕٗٔ/ ُ(، ٦بمل اللغة )ّٕٔ/ ْمعجم مقاييس اللغة، مادة: )غل( ) (ُ)
 (.ُْٖٕ/ٓالصحاح، للجوىرم، مادة: )غلل( ) (ِ)
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نقل ألخذ شيء من ا٤باء ا١بارم بْب الشجر، ٍب كا٢باصل أف الغلوؿ ُب األصل: 
 .(ُ)إلدخاؿ الغاؿ ما يأخذه بْب متاعو ليخفيو عن غّبه ،الغنيمة قبل حوزىا

 
 تعريف اليلوؿ في اًلصطالح: - ٕ

 . بدكف إذف أمّب ا١بيش -كلو قلَّ -قبل القسمة  أخذ شيء من الغنيمة :الغلوؿ
 ا.كيطلق الغلوؿ على ا٣بيانة ُب ا٤باؿ مطلقن 

ُب  ؿ ماؿ الغّب بضرب من ا٤بكيدة، ككثر استعمالوالغلوؿ: تناك  :قاؿ الراغب 
 . (ِ)الغنيمة

ىو الذم يكتم ما يأخذه من الغنيمة، فال يطلع اإلماـ عليو، " :كقاؿ ابن قدامة 
 .(ّ)"كال يضعو مع الغنيمة

ٍب غلب اختصاصو ُب  ،اا٣بيانة مطلقن  :كأصل الغلوؿ" :كقاؿ اإلماـ النوكم 
 .(ْ)"مةاالستعماؿ با٣بيانة ُب الغني

كأصل الغلوؿ أخذ شيء من ا٤بغنم ُب خفية، ٱباف فيو من " :كقاؿ ابن ا١بوزم 
 .(ٓ)"لو فيو حق

  

                                                

 (.ُٓٓ/ّ( منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ُ)
 (.ٕٓٗ/ ّتفسّب الراغب األصفها٘ب ) (ِ)
(، شرح الزركشي على ٨بتصر ِّٓ/َُ(، كانظر: الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع )َّٓ/ٗ( ا٤بغِب، البن قدامة )ّ)

 (.ُُُ/ُا٣برقي )
 (.ُِٔ/ُِحيح مسلم )( شرح النوكم على صْ)
 (.َّٔ/ِ( كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب )ٓ)
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الغلوؿ  ىو ا٣بيانة بأخذ الشيء للغّب على ":  بن العريبكقاؿ القاضي أبو بكر 
 .(ُ)"االختفاء

 كقيده أبو .ا٣بيانة ُب بيت ماؿ، أك زكاة، أك غنيمة :الغلوؿ : كقاؿ األزىرم
 .(ِ)عبيدة بالغنيمة فقط

فهو ، أخذ ما ٓب يبح االنتفاع بو من الغنيمة قبل حىٍوزًىىا :بقولو كعرفو ابن عرفة 
  .(ّ)أخص منو لغة

كغّبه بشيء من  اختصاص أحد الغزاة سواء األمّب":  ا٥بيتميكقاؿ ابن حجر 
قل ا٤بأخوذ، نعم  ليخمسو كإف ؛ماؿ الغنيمة قبل القسمة من غّب أف ٰبضره إٔب أمّب ا١بيوش

ٯبوز عندنا التبسط بأخذ بعض ا٤بأكوؿ لو أك لدابتو من ماؿ الغنيمة قبل القسمة بشركط 
 .(ْ)"مذكورة ُب ٧بلها

 أخذ شيء من الغنيمة، كىو يعمُّ ايطلق على ا٣بيانة ُب ا٤باؿ مطلقن  كا٢باصل أف الغلوؿ
اغتصاب األرض  الزكاة، ك ، ككذلك الغلوؿ ُببدكف إذف أمّب ا١بيش -كلو قلَّ -قبل القسمة 

 .. -كما سيأٌب-، كغلوؿ العماؿ ما أشبو ذلكك أك العقار 
 .(ٓ)٩بنوعة :ألف األيدم مغلولة منها، أم ؛٠بيت غلوالن كقد قيل: 

 

                                                

 (.ٕٔ/ٕعارضة األحوذم بشرح صحيح الَبمذم، أليب بكر ابن العريب ) (ُ)
 (.ِّ-َِ/ٖ(، كانظر: هتذيب اللغة، مادة: )ُٕٔ( الكليات )ص:ِ)
(، شرح ٨بتصر خليل ُٕٗ/ِ(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )ُّٗ/ّ( ا٤بختصر الفقهي، البن عرفة )ّ)

 (.ُٓٓ/ّ(، منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ِٕٗ/ِ(، بلغة السالك ألقرب ا٤بسالك )ُُٔ/ّللخرشي )
 (.ِْٗ/ِالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ْ)
(، كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب، البن َّٖ/ّ( انظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )غلل( )ٓ)

 (.ُِٔ/ُِ(، شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ِٓٓ/ْ، تفسّب القرطيب )(ِّٔ/ّا١بوزم )
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 ثانًيا: صور اليلوؿ:
 عديدة منها: صورللغلوؿ 

 الغلوؿ ُب الفيء أك الغنائم، كىذا ىو ا٤بشهور. - ُ
  .الغلوؿ ُب الزكاة - ِ
 .اؿىدايا العمَّ  - ّ
 .ةاالختالس من األمواؿ العامَّ  - ْ
 .اغتصاب األرض أك العقار كما أشبو ذلك - ٓ
 

 ثالثًا: حكم اليلوؿ:
كأنو من  ،كأٝبع ا٤بسلموف على تغليظ ٙبرٙب الغلوؿ" :قاؿ اإلماـ النوكم 

 .(ُ)"الكبائر
 . (ِ)"الغلوؿ حراـ إٝباعنا" :كقاؿ ابن جزم 

  ا.حراـ إٝباعن  على أنو األكثر" :ن عرفة كُب )ا٤بختصر(، الب
  كبّبة.إنو   : ابن العريبكقاؿ 

 . (ّ)"ال خالؼ أنو من الكبائر : عياضكقاؿ القاضي 
  

                                                

 (.ُِٕ/ُِ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 (.ٗٗ( القوانْب الفقهية )ص:ِ)
(، عارضة األحوذم بشرح ُُِ/ٔ، للقاضي عياض )إكماؿ ا٤بعلم(، ُّٗ/ّا٤بختصر الفقهي، البن عرفة ) (ّ)

 (.ٗٔ/ٕر ابن العريب )صحيح الَبمذم، أليب بك
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 بن حجر ا٥بيتمي، ككذلك ا(ُ)كذلك من الكبائر  كعدَّه ا٢بافظ الذىيبُّ 

(ِ). 
لموف على تغليظ كأٝبع ا٤بس" : النوكماإلماـ قاؿ  فقد حكم الغاؿ ُب الدنياأما 

فإف تفرؽ ا١بيش كتعذر  ،أٝبعوا على أف عليو رد ما غلو، ك كأنو من الكبائر ،ٙبرٙب الغلوؿ
ٯبب تسليمو  :كطائفة  قاؿ الشافعي ،إيصاؿ حق كل كاحد إليو ففيو خالؼ للعلماء

بن عباس كمعاكية كا٢بسن ابن مسعود ك اكقاؿ  ،إٔب اإلماـ أك ا٢باكم كسائر األمواؿ الضائعة
يدفع ٟبسو إٔب اإلماـ كيتصدؽ  :كالزىرم كاألكزاعي كمالك كالثورم كالليث كأٞبد كا١بمهور

 .بالباقي
حسب  يعزر على :كاختلفوا ُب صفة عقوبة الغاؿ فقاؿ ٝبهور العلماء كأئمة األمصار 

كمن ال ٰبصى  ، كىذا قوؿ مالك كالشافعي كأيب حنيفة ،ما يراه اإلماـ كال ٰبرؽ متاعو
ٰبرؽ رحلو  : كقاؿ مكحوؿ كا٢بسن كاألكزاعي .بة كالتابعْب كمن بعدىممن الصحا
إال ا٢بيواف  :كقاؿ ا٢بسن .إال سالحو كثيابو الٍب عليو : قاؿ األكزاعي .كمتاعو كلو
كىذا  :قاؿ ا١بمهور .ُب ٙبريق رحلو  عبد اهلل بن عمر :كاحتجوا ٕبديث .كا٤بصحف

 .كىو ضعيف ،٧بمد عن سآب ألنو ٩با انفرد بو صاّب بن ؛حديث ضعيف
كلو صح ٰبمل على أنو كاف إذا كانت العقوبة باألمواؿ كأخذ  : قاؿ الطحاكم

         كاهلل -ككل ذلك منسوخ  ،كسارؽ التمر ،كضالة اإلبل ،شطر ا٤باؿ من مانع الزكاة
 . (ّ)"-أعلم

                                                

 (.ُُِ)ص: مشهور بن حسنللذىيب، بتحقيق:  ،الكبائرانظر:  (ُ)
 (.ُِٗ/ ِالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ِ)
(، كانظر: شرح ابن بطاؿ على صحيح البخارم ُِٖ -ُِٕ/ُِ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ّ)

 (.َِٔ/ْ القرطيب )(، تفسّبٕ/ُٓ(، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ِّٓ/ٓ)
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 ،لوكمن غل ُب ا٤بغنم يؤخذ منو ما غ" :قاؿ العالمة ٧بمد الطاىر بن عاشور 
كقاؿ األكزاعي، كإسحاؽ، كأٞبد  .كيؤدب باالجتهاد، كال قطع فيو باتفاؽ، ىذا قوؿ ا١بمهور

بن حنبل، كٝباعة: ٰبرؽ متاع الغاؿ كلو عدا سالحو كسرجو، كيرد ما غلو إٔب بيت ا٤باؿ، 
 ركاه صاّب بن ٧بمد بن زائدة أبو كاقد الليثي، عن عمر بن ا٣بطاب كاستدلوا ٕبديث
 : أف النيب  :إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعو ))قاؿ
 البخارم :يعِب– اسألت ٧بمدن  (ُ) كىو حديث ضعيف، قاؿ الَبمذم((، واُربوه
- :إ٭با ركاه صاّب بن ٧بمد، كىو منكر ا٢بديث. على أنو لو صح لوجب  عنو فقاؿ
 ،تعلق بالظواىرفاألخذ بو إغراؽ ُب ال ،ألف قواعد الشريعة تدؿ على كجوب تأكيلو ؛تأكيلو

 .(ِ)شيء"كليس من التفقو ُب 
 

 اليلوؿ وبياف عاقبتو: رابًعا: التحذير من
ٍّٗ ح٠ََُّفٍّ ُُكَّ حمس :قاؿ اهلل  ثِ ُث َ٘ ًَا ٍّٔ ي٠ََْم إِِْ ا َى َٙ ِ ِت ة

ْ
ْٔ يَأ ْٚ َحْيُٖ َ٘ ٍّٔ َو ْن َحُي

َ
ا ََكَن نِلَِِبٍّ أ َ٘ َو

٠نَ  ُٙ َْ ُحْلَٖ  ْٗ ُٞ َصتَْج َو َْ ا  َ٘ ٍس  ٍْ  [.ُُٔمراف:]آؿ ع ىجسَج
كقرأىا  .-بفتح الياء كضم الغْب- (أف يغل) : قرأ ابن كثّب كأبو عمرك كعاصم

  .-بضم الياء كفتح الغْب-( أف يغل) :آخركف
أف  :يعِب ،ٱبوف، كعلى الثانية ٰبتمل أمرين، األكؿ: ٱباف :كا٤بعُب على القراءة األكٔب
 .(ّ)لغلوؿينسب إٔب ا :أم ،يؤخذ من غنيمتو، كالثٌا٘ب: ٱبيىوَّف
  

                                                

 [.ُُْٔالَبمذم ]سنن ( ُ)
 (.ُٔٓ/ْ( التحرير كالتنوير )ِ)
 (. ِٓٓ/ْ(، تفسّب القرطيب )ُْٓ -ُْْ/ْ( انظر: بصائر ذكم التمييز )ّ)
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كما جاء بياف ذلك  ،(ُ)كجعلو من الكبائر ،أمر الغلوؿ  م النيبُّ ظَّ ع كقد
 أنو قاؿ عن رسوؿ اهلل   ثوبافُب أحاديث كثّبة، فمن ذلك: ما ركاه 

  .(ِ)((الكبر والدين واليلوؿ :من ثالث دخل الجنة بريءمن فارؽ الروح جسده وىو ))
 ،(ّ)((ًل يَػُيلُّ مؤمن))اؿ: ق عن رسوؿ اهلل  ، عن ابن عباسك 

ه الذىيب كغّبه من كلذلك عدَّ  ؛فالغلوؿ داللة على نقص اإلٲباف ،كامل اإلٲباف  :أم"
 .(ْ)"الكبائر
يـو حينػىٍْبو، إٔب  قاؿ: صىلَّى بنا رسوؿ اهلل   عن عبادة بن الصامتك 

ٍيئنا ًمنى اٍلبىًعّب كىبػىرىةن  :، فىأىخىذى منو قػىرىدىةن، يعِبجىٍنًب بىًعّبو من اٍلمىقىاًسم، ٍبيَّ تػىنىاكىؿى شى
، فىجىعىلى بْب (ٓ)

يا أيها الناس إف ىذا من غنائمكم، َأدُّوا اْلَخْيَط، َواْلِمْخَيَط، فما فوؽ ))إصبعيو، ٍب قاؿ: 
 .(ٔ)((فإفَّ اْليُُلوَؿ َعاٌر، على أىلو يـو القيامة، َوَشَناٌر َونَارٌ  ؛ذلك، وما دوف ذلك

                                                

 (.ُِْ/ ٗانظر: تفسّب الرازم ) (ُ)
ُب )الكربل(  [، كالنسائيُِٕٓ[، كالَبمذم ]ُِِْ[، كابن ماجو ]ِّْٔ[، كالدارمي ]ِِّٗٔ( أخرجو أٞبد ]ِ)

[ كقاؿ: تابعو أبو عوانة عن قتادة ُب إقامة ىذا ُِِٕ[، كا٢باكم ]ُٕٕٓ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُُٕٖ]
"تابعو أبو عوانة على شرط البخارم كمسلم". كأخرجو أيضنا: كالبيهقي  : اإلسناد. قاؿ الذىيب

[َُْٗٔ.]  
(: "ركاه الطربا٘ب ّّٗ/ٓ)  [. قاؿ ا٥بيثميِٕٓ] [، ك)األكسط(ُُٖٕٓ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ّ)

 ُب )الكبّب( ك)األكسط(، كفيو ركح بن صالح، كثقو ابن حباف كا٢باكم كضعفو ابن عدم، كبقية رجالو ثقات".
 (.ُْٓ/ ٔ( فيض القدير )ْ)
:  (. كقاؿ ابن األثّبَّٗص:( القىرىدي، ٧بركة: ما ٛبىىعَّطى من الوىبىر كالصوؼ، أك نيفايتيو. انظر: القاموس احمليط )ٓ)

من كبر البعّب: القطعة ٩با ينسل منو، كٝبعها: قرد، بتحريك الراء فيهما، كىو أردأ ما يكوف من الوبر  (القردة")
 ( بتصرؼ يسّب.ّٕ-ّٔ/ْ. النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )قرد( )"كالصوؼ كما ٛبعط منهما

ضبط  ()قػىرىدىةن()(: "ىذا إسناد حسن". ُّٕ/ّ)  . قاؿ البوصّبم[ كاللفظ لوَِٖٓأخرجو ابن ماجو ] (ٔ)
ىو العيب كالعار. حاشية السندم  ()كشنار() .الٍب تشملها ا٢برمة بال قسمة ()ىذا من غنائمكم() .بفتحتْب

 =: "كا٢بديث يدؿ على أف القليل كالكثّب ال ٰبل (. قاؿ ابن عبد الربُٕٗ/ِعلى سنن ابن ماجو )
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من ))يقوؿ:  ّبىةى اٍلًكٍنًدمّْ، قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل عن عىًدمّْ بن عىمً ك 
 يأتي بو يـو ا، فما فوقو كاف غلوًًل استعملناه منكم على عمل، فكتمنا مخيطً 

 .(ُ)((القيامة
 :رىجيله يػيقىاؿي لىو : كاف على ثػىقىًل النَّيبّْ ؿقا عن عبد اهلل بن عمرك ك 

، فذىىىبيوا  يػىٍنظيريكفى ًإلىٍيًو، فػىوىجىديكا ((في النَّار ُىوَ )) :ًكرًٍكرىة، فماتى فقاؿ رسوؿ اهلل 
: كىرٍكىرىةي  دعىبىاءىةن ق : كىو مضبوط - بفتح الكاؼِبيع-غىلَّهىا، قاؿ أبو عبد اهلل: قاؿ ابني سالـو

 .(ِ)كذا
 كالظلم على ثالثة أقساـ:" :قاؿ الذىيب 

 : أكل ا٤باؿ بالباطل.أحدىا
 كا١براح. ،كالكسر ،كالضرب ،: ظلم العباد بالقتلوثانيها
 .(ّ)"كالقذؼ ،كالسب ،كاللعن ،: ظلم العباد بالشتموثالثها

يـو خيرب، فلم نغنم  قاؿ: خرجنا مع رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
رفاعة بن  :ا كال فضة، إال األمواؿ كالثياب كا٤بتاع، فأىدل رجل من بِب الضُّبػىٍيب، يقاؿ لوذىبن 

إٔب كادم  ا، يقاؿ لو ًمٍدعىمه، فػىوىجَّوى رسوؿ اهلل غالمن  زيد، لرسوؿ اهلل 

                                                                                                                                       

ُب الغزك قبل ا٤بقاسم إال ما أٝبعوا عليو من أكل الطعاـ ُب أرض العدك من االحتطاب  ألحد أخذه=
 (. ُٖ/ِكاالصطياد. كىذا أكٔب ما قيل بو ُب ىذا الباب" التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد )

 [.ُّّٖ( صحيح مسلم ]ُ)
اؼ، كىو متاع ا٤بسافر كما ٰبملو على دكابو. ىو بفتح الثاء كالق ()ثقل النيب()[. َّْٕ( صحيح البخارم ]ِ)

: بفتح الكاؼ األكٔب ككسرىا،  كقاؿ النوكم .قيل: بكسر الكافْب، أك فتحهما كىو األكثر ()كركرة()ك
وكم على صحيح مسلم (، شرح النُٕٗ/ِشية السندم على سنن ابن ماجو )كأما الثانية فمكسورة فيهما. حا

(ِ/ُِٗ- َُّ( ،)ٗ/ُٔ.) 
 (.ُُِ)ص: مشهور بن حسنللذىيب، بتحقيق:  ،بائرالك (ّ)
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إذا سهم  ،القيرىل، حٌب إذا كاف بوادم القيرىل، بينما ًمٍدعىمه ٰبىيطُّ رىٍحالن لرسوؿ اهلل 
، والذي نَػْفِسي )): عىائًره فقتلو، فقاؿ الناس: ىنيئا لو ا١بنة، فقاؿ رسوؿ اهلل  َكالَّ

َها المَقاِسم، لََتْشَتِعُل عليو بي َأَخَذَىا يـو خيبَِيِدِه، إفَّ الشَّْمَلَة الت ر من الَمَياِنم، لم ُتِصبػْ
فقاؿ:  ،إٔب النيب  -أك ًشرىاكىٍْب -فلما ٠بع ذلك الناس جاء رجل ًبًشرىاؾو  ((،نارًا
 .(ُ)((-ارػػػػػَراَكاِف من نػػػػأو: شِ -َراٌؾ من نار ػػػشِ ))

تنبيو ( (أو شراكاف من نارشراؾ )) :قولو " :كقاؿ اإلماـ النوكم 
كقد يكوف  ،كقد تكوف ا٤بعاقبة ّٔما أنفسهما فيعذب ّٔما كٮبا من نار ،على ا٤بعاقبة عليهما

 . (ِ)"-كاهلل أعلم-ذلك على أهنما سبب لعذاب النار 
كىو من ، كأنو من الكبائر، كتعظيم الذنب فيو ،تعظيم الغلوؿدليل  :كُب ا٢بديث

 . -كما تقدـ-ُب الدنيا  و من القصاصال بد فيف ،حقوؽ اآلدميْب
كإف ٓب يػيٍقطىٍع  ،ها كذلك ُب التعظيمكلَّ   األميْبى  كأظينُّ حقوؽى " :قاؿ ابن عبد الرب 
 .(ّ)"-كاهلل أعلم- لو كما يأٌب بالغلوؿ على أنو يأٌب بو حامالن 

  

                                                

كساء يشتمل بو، كقد   :-بفتح فسكوف- ()الشملة()[. كُُٓ[، مسلم ]َٕٕٔ، ِّْْ( صحيح البخارم ]ُ)
بكسر ا٤بعجمة - ()الشراؾ(). قاؿ ُب )النهاية(: ىو كساء يتغطى بو كيتلفف فيو. كأخذىا قبل القسمة غلوالن 

(، حاشية السندم على سنن ُّٓ/ٕلى ظهر القدـ. انظر: نيل األكطار ): سّب النعل ع-كٚبفيف الراء
 (.َُٓ/ِ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )مشل( )ِْ/ٕالنسائي )

 (.ُِٗ/ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 (.ُِ/ِ( التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد )ّ)
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 ًل يحل ًلمرئ، يؤمن باهلل واليـو اآلخر أف يسقي ماءه زرع غيره،كُب ا٢بديث: ))
ا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقو رده وًل أف يبتاع مينما حتى يقسم، وًل أف يلبس ثوبً 

 .(ُ)((فيو، وًل يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردىا فيو
 من األىٍزد، رجالن  قاؿ: استعمل النيب  عن أيب ٞبيد الساعدم ك 
فَػَهالَّ ))ـ قاؿ: ىذا لكم كىذا أىدم ٕب، قاؿ: على الصدقة، فلما قد (ِ)ابن األيٍتًبيَّة :يقاؿ لو

جلس في بيت أبيو أو بيت أمو، فينظر يُػْهَدى لو أـ ًل؟ والذي نفسي بيده ًل يأخذ أحد 
ا لو رَُغاٌء، أو بقرة لها ا إًل جاء بو يـو القيامة يحملو على رقبتو، إف كاف بعيرً منو شيئً 

َعرُ  اللهم ىل بليت، اللهم ىل ))رأينا عيٍفرىةى ًإٍبطىٍيو:  حٌبٍب رفع بيده  ((،ُخَواٌر، أو شاة تَػيػْ
 .(ّ)اثالثن  ((بليت

، فذكر الغلوؿ،  قاؿ: قاـ فينا رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك  ذات يـو
ًل ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو بعير لو رغاء، ))فعظمو كعظم أمره، ٍب قاؿ: 

ا، قد أبليتك، ًل ألفين أحدكم ملك لك شيئً يقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ًل أ
يجيء يـو القيامة على رقبتو فرس لو حمحمة، فيقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ًل 

ا، قد أبليتك، ًل ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو شاة لها ثياء، أملك لك شيئً 
أبليتك، ًل ألفين أحدكم ا، قد يقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ًل أملك لك شيئً 

                                                

[، كقاؿ: "ىذا ا٢بديث ال نعلم أحدا ركاه إال ُِّْ[، كالبزار ]َُٗٗٔد ][، كأٞبّٕٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ُ)
[، كركل الَبمذم صدره كحسنو ُِٖٓركيفع بن ثابت كحده فإسناده حسن".  كأخرجو أيضنا: أبو داكد ]

: أم: ()أخلقو()[. كُٖٖٓٓ[، كالبيهقي ]ِْْٖ[، كالطربا٘ب ]َْٖٓ[، كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]ُُُّ]
 : أم: أىز٥با كأضعفها.()أعجفها()تلفو. كأباله كأ

(  عند مسلم: ))رجال من األسد، يقاؿ لو: ابن اللتبية((. ك)األسد( كيقاؿ لو: األزدم من )أزد( شنوءة. كيقاؿ ٥بم: ِ)
 معناه: تصيح، كاليعار: صوت الشاة. ()تيعر()األسد كاألزد. ك

 [.ُِّٖ[، مسلم ]ُْٕٕ، ّٔٔٔ، ِٕٗٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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يجيء يـو القيامة على رقبتو نفس لها صياح، فيقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ًل 
ا، قد أبليتك، ًل ألفين أحدكم يجيء يـو القيامة على رقبتو رقاع تخفق، أملك لك شيئً 

دكم ا، قد أبليتك، ًل ألفين أحفيقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ًل أملك لك شيئً 
يجيء يـو القيامة على رقبتو صامت، فيقوؿ: يا رسوؿ اهلل، أغثني، فأقوؿ: ًل أملك لك 

 .(ُ)((ا، قد أبليتكشيئً 
قاؿ: ٤با كاف  ، قاؿ: حدثِب عمر بن ا٣بطاب ، عبد اهلل بن عباسعن ك 

فقالوا: فالف شهيد، فالف شهيد، حٌب  ،يـو خيرب، أقبل نفر من صحابة النيب 
كال، إني رأيتو في )) :فقالوا: فالف شهيد، فقاؿ رسوؿ اهلل مركا على رجل، 

يا ابن الخطاب، )) :ٍب قاؿ رسوؿ اهلل  ((-أو َعَباَءة -النار في بُػْرَدٍة َغلََّها 
، قاؿ: فخرجت فناديت: أال إنو ((اذىب فناد في الناس، أنو ًل يدخل الجنة إًل المؤمنوف

 .(ِ)ال يدخل ا١بنة إال ا٤بؤمنوف
، أف النيب  (ّ)د اهلل بن حيٍبًشي  عن عبك  سئل أىمُّ األعماؿ أفضل؟  ا٣بٍىثٍػعىًميّْ

 .(ْ)(( ا٢بديثإيماف ًل شك فيو، وجهاد ًل غلوؿ فيو، وحجة مبرورة))قاؿ: 
  

                                                

 [.ُُّٖ[، مسلم كاللفظ لو ]َّّٕصحيح البخارم ]( ُ)
 [.ُُْصحيح مسلم ]( ِ)
 (.َٗٓ/ُّ")حبشي( بضم ا٤بهملة كسكوف ا٤بوحدة بعدىا معجمة كياء كياء النسب" فتح البارم ) (ّ)
[، كابن أيب عاصم ُب )اآلحاد ِِٔٓ[، كالنسائي ]ُْْٔ[، كالدارمي ]َُُْٓأخرجو أٞبد بإسناد قوم ] (ْ)

(، كالبيهقي ُْ/ِ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ُُٕٓ[، كابن األعرايب ُب )معجمو( ]َِِٓ٘ب( ]كا٤بثا
 [.ُِّ[، كالضياء ]َْٗٔ]
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 خامًسا: الوقاية من آفات اليلوؿ والعالج:
ثيو نفسيو بالغلوؿ نيٍصبى عينيو عاقبةى الغلوًؿ كمآالتو – ُ  .أف يضع من ٙبدّْ
 تعزيز الرقابة الذاتية:  – ِ

األمانة، كأف يرسخ ُب النفس أف اهلل  كٙبمل با٤بسؤكلية، االستشعار ىي الذاتية كالرقابة
 تعأب رقيب على عباده، كمطلع على أعما٥بم.

كتنشأ الرقابة الذاتية ُب نفوس األكالد كالطالب من خالؿ غرس بذكر اإلٲباف كالتقول 
 بيتهم على العقيدة السليمة، ككعظهم كتعليمهم أحكاـ الفقو. فيهم من أكؿ النشأة، كتر 

كقل مثل ذلك ُب كعظ العامة كتعليمهم األحكاـ الضركرية ُب ا٤بعامالت، كال سيما 
 )فقو ا٤بهنة(؛ حٌب يكونوا على دراية بكل ٘باكز كعظيم خطره كأثره.

، كإال فال أقل من ُب أقوالو كأفعالو كأنو يراه فينبغي على ا٤بكلف أف يراقب اهلل 
أف يعلم أف يراه، كمطلع على ٝبيع أحوالو، كىذا معُب: )اإلحساف(  كما جاء مبينا ُب 

أف تعبد اهلل كأنك تنظر إليو من شدة اليقْب األكٔب:  اإلحساف على مرتبتْب:أف ، (ُ)ا٢بديث
ؾ كيطلع عليك، كأنت تعلم أنو يرا كا٤برتبة الثانية: كىي أقل منها، أف تعبد اهلل  كاإلٲباف.

ىذه مرتبة اإلحساف، كىي أعلى مراتب الدين، كقبلها . ك فال تعصيو كال ٚبالف أمره 
  مرتبة اإلٲباف، كقبلها مرتبة اإلسالـ.

الٍب حثَّ عليها الشارع، كالٍب تورث استقامة ُب  كىذا اإلحساف ىو )الرقابة الذاتية(
 األقواؿ كالسلوؾ.

                                                

، َٓجاء ُب ا٢بديث: ))اإلحساف: أف تعبد اهلل كأنك تراه، فإف ٓب تكن تراه فإنو يراؾ(( صحيح البخارم ] (ُ)
 [.ٗ، ٖ[، مسلم ]ْٕٕٕ

 



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

37 

 

ا٢بنيف،  ديننا إليها دعا الٍب األخالقية القيم يعزز صيلأ إسالمي مبدأ الذاتية فالرقابة
شمل: إحساف اإلنساف إٔب نفسو، كذلك ٕبملها على ما فيو ا٣بّب كالصالح كالفالح تفهي 

٥با ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ، كما تشمل: اإلحساف للوالدين كاألقربْب كالزكجة كاألكالد، ككذلك: 
النصح، كحسن ا٤بعاملة، كا٤بساٮبة ُب أعماؿ ا٣بّب،  ، بتقدٙب العوف ك اإلحساف إٔب الناس ٝبيعنا

كما ال يقف مفهـو اإلحساف ُب اإلسالـ على إحساف ا٤برء لنفسو، كلخآخرين من أبناء 
 جنسو، كلكنو يعم كذلك: اإلحساف إٔب ا٢بيوانات، كما جاء بياف ذلك ُب النصوص.

ب ٥بم ما ٰبب لنفسو، كرٗبا كالرقابة الذاتية تورث العبد ٧ببة ا٣بّب كالنفع لخآخرين، فيح
يؤثرىم على نفسو كلو كاف بو خصاصة، فهو ال يغشهم كال ٱبدعهم كال ٰبسدىم كال يأكل 

 شيئنا من حقوقهم.
 سلوؾ أداء على الرقابة احتجنا ٤با االجتماعية ا٤بسؤكلية أٮبية األفراد استشعر كلو
 على الرقابة أك أبنائها، سلوكيات على األسرة رقابة كال ا٤بالية، كذمتهم كانضباطهم ا٤بوظفْب
 .آّتمع ٘باه ا٤بسئوؿ بدكره يقـو أهنا يفَبض الذم اإلعالـ

 الصرامة ُب رقابة القانوف: – ّ
ال ٚبلو آّتمعات من ا٤بفسدين كا٤بنتفعْب، كحٌب تتحقق العدالة فال بد من القصاص 

كتشريعات رادعة،  وابطض ك٧باسبة ا٤بسيء من غّب ٛبييز، كرد ا٢بقوؽ إٔب أصحأّا، ككضع
كمكافحة ا١برٲبة الفساد، ككضع ضوابط أخالقية لوسائل اإلعالـ، كتوعية الناس كتبصّبىم 

 ٗبضار الغلوؿ كآفاتو، كتعزيز الرقابة ا٤بالية كاإلدارية كاألسرية كالَببوية كالتعليمية.
غلوؿ كغّبه من فالرقابة الذاتية كالرقابة القانونية ٮبا السبيل ألجل التحرر من آفات ال

 أنواع الفساد. 
 أف ٰبرص ا٤بسلم على الكسب الطيب كإف قل.  - ْ
 العلم ٕبقيقة الدنيا. - ٓ
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 .ا٤بسؤكلية ا٤بنوطة بوكا٤بسؤكؿ كالعامل كا٤بوظف عظم أف يستشعر الراعي  - ٔ
 العلم ٗبكانة األمانة ُب اإلسالـ، كعاقبة ا٣بيانة.  – ٕ
  .من غّب ٛبييز ق كالعدؿالقضاء بْب العباد با٢با٢بكم ك  – ٖ
ائمة لسّبة النَّيب  - ٗ كسّبة ا٣بلفاء الراشدين، كاألئمة  ،ا٤بطالعة الدَّ

كاحملبة إلخواهنم كاإليثار،  ا٤بهديْب، كالسَّلف الصَّاّب، كما كانوا عليو من الزُّىد كالورع كالتَّقول
 كالعدؿ بْب الرعية ُب القضاء كا٢بكم. كأداء ا٢بقوؽ كاألمانات، 
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  أوًًل: التطفيف من الذنوب المتوعد عليها بالعذاب: 
 تعريف التطفيف: – ٔ

ىهي إٔب أىٍصبىارًه" : قاؿ ا١بوىرم (: نػىٍقصي ا٤بكياًؿ، كىو أالَّ ٛبىٍألى . كمنو (ُ)")التٍَّطًفيفي
ٍِنِيَ حمس: قولو  ٍّ َف ُٙ ٌٔ لِْٖ : نػىٍقصه ٱبىيوفي بو صاحبيو ُب كىٍيلو أك  [.ُ]ا٤بطففْب: ىجسَويْ فالتٍَّطًفيفي
كىٍزف

(ِ). 
ء يدؿ على قلة الشيء. يقاؿ: ىذا شيء طفيف. "الطاء كالفا : كقاؿ ابن فارس

 كيقاؿ: إناء طىفَّافي، أم: مخآف. كالتطفيف: نقص ا٤بكياؿ كا٤بيزاف. 
قيصيوي منو يكوف طفيفنا. كيقاؿ ٤با  قاؿ بعض أىل العلم: إ٭با ٠بي بذلك ألف الذم يػىنػٍ

 .(ّ)فوؽ اإلناء: الطّْفىاؼي كالطُّفىافىة"
  

                                                

(. يقاؿ: مأل الكأس ًإٔب أىصبارىا، ُُٕ/ّ(، كانظر: معجم ديواف األدب )ُّٓٗ/ْالصحاح، مادة: )طفف( ) (ُ)
 أم: إٔب أعاليها كرأسها.

 (.ِِِ/ٗ(، لساف العرب )ُِ/ّ(، ا٤بخصص )ُّّ/ٗانظر: احملكم كاحمليط األعظم، مادة: )طفف( ) (ِ)
(ّ) ( )  (.َْٓ/ّمقاييس اللغة، مادة: )طىفَّ



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

41 

 

 .(ُ)لكيلى: قلَّل نصيب ا٤بكيل لو ُب إيفائو كاستيفائو""طىفَّفى ا : كقاؿ الرَّاغب
"التطفيف: التقليل، كمنو قيل: طفف ا٤بيزاف كا٤بكياؿ  : كقاؿ العالمة ا٤بناكم

 .(ِ)تطفيفنا، كال يستعمل إال ُب اإلٯباب، فال يقاؿ: ما طففت"
"كأصل ذلك من الشيًء الطًَّفيف، كىو القليل النػٍَّزري،  : كقاؿ الطربم

؛ كمنو قيلى  اٍلميطىفّْف(: اٍلميقىلّْلي حىقَّ صىاًحًب ا٢بٍىقّْ ك) عىمَّا لو من الوفاًء كالتَّمىاـً ُب كيلو أك كىٍزفو
دو: ىم سواءه كىطىفّْ الصَّاع، يعِب بذلك: كىقيٍرًب  للقوـً الذم يكونوف سواءن ُب ًحٍسبىةو أك عىدى

  .(ّ)اٍلميٍمتىًلًئ منو نىاًقصه عن اٍلًمٍلًء"
"التطفيف: البخس ُب الكيل كالوزف؛ ألفَّ ما يبخس شيء  : الز٨بشرمكقاؿ 

 .(ْ)طفيف حقّب"
ألنو ال يكاد يأخذ إال الشيء الطفيف، كذلك ضرب من  ؛اإ٭با ٠بي مطففن كعلى ىذا ف

 . ُب األخذ كالدفع كالدناءة، كىو من أكل أمواؿ الناس بالباطل السرقة كا٣بيانة
 ب إٔب الكثّب إال عجزه وثُّ ال يقعده عن التَّ ة نفسو فإنو كمن استساغ أخذ القليل؛ لدناء

 أك رقابة.
بأدٗب حقوؽ ا٣بلق، استحق  على أف من أخلَّ  لداللتو٠بيت بو " : قاؿ ا٤بهاٲبي

 .(ٓ)"بأعظم حقوؽ ا٢بق، من اإلٲباف بو كبآياتو كرسلو؟ أعظم كيل من ا٢بق. فكيف من أخلَّ 
 .-سيأتيك بيانو كما–كىو من التوسع ُب مفهـو التطفيف 

                                                

( )ص:ُ)  (.ُِٓ( ا٤بفردات، مادة: )طىفَّ
 (.ٗٗالتوقيف على مهمات التعاريف )ص:( ِ)
 (.ِٕٕ/ ِْ( تفسّب الطربم )ّ)
 (.ُٖٕ/ ْالكشاؼ ) (ْ)
 (، طبع ٗبطبعة بوالؽ ٗبصر.ِّٗ/ِ( تفسّب ا٤بهاٲبي )تبصّب الرٞبن كتيسّب ا٤بناف( )ٓ)
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"التطفيف: البخس ُب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، إما باالزدياد إف  : كقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب
أم: أنو إذا أخذ لنفسو أخذ أكثر من  ،(ُ)اقتضى من الناس، كإما بالنقصاف إف قضاىم"
 حقو، كإذا أعطى أعطى أقل من القدر الواجب.

كالنقص، كفسره بذلك "التطفيف ُب اللغة ىو البخس  : كقاؿ ابن جزم
 . (ّ) ، كاختاره ابن عطية(ِ)  الز٨بشرم

 كقيل: ىو ٘باكز ا٢بدَّ ُب زيادة أك نقصاف، كاختاره ابن الفرس.
[: كىو األظهر؛ ألف ا٤براد بو ىنا ٖبس حقوؽ  ]قاؿ ابن جزم كالسيوطي

 .(ْ)الناس ُب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، بأف يزيد اإلنساف على حقو أك ينقص من حق غّبه"
كقولو: ٘باكز ا٢بد، أم: ا٤بسموح بو شرعنا؛ ألنو إذا أعطى للمشَبم أكثر من القدر 
الواجب فهذا من اإلحساف، كال إٍب ُب الزائد، فهو ٓب يأخذ لنفسو أكثر من حقو، كإ٭با زاد 

كسيأتيك بياف  ا٤بشَبم أكثر من القدر الواجب؛ لالحَباز عن النقصاف بالفضل كاإلحساف.
 ى ثالثة أضرب: كاؼ، كطفيف، كزائد. أف الكيل عل

 
 عاقبتو:بياف خطورة التطفيف و  - ٕ

إف التطفيف من الصفات الذميمة، كا٣بصاؿ القبيحة، كىو من كبائر الذنوب ا٤بتوعد 
 كىو أكل ألمواؿ الناس بالباطل، كقد أرسل اهلل  عليها بالعذاب ُب الكتاب كالسنة،

، كىو شعيب  ذه ا٣بصلة الٍب تفشت ُب قومو، فدعاىم التحذير من ى ألجل رسوالن
                                                

 (. ّْٔ/ ٖ( تفسّب ابن كثّب )ُ)
 ( تقدـ قولو.ِ)
أصلو ُب الشيء الطفيف، كىو النزر، كا٤بطفف إ٭با يأخذ با٤بيزاف  "التطفيف: النقصاف، :( قاؿ ابن عطية ّ)

 (.ْْٗ/ٓشيئنا طفيفنا" احملرر الوجيز )
 (.ُْٓ/ِ(، معَبؾ األقراف، للسيوطي )َْٔ/ِ( تفسّب ابن جزم )ْ)
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إٔب اإلٲباف، كترؾ ما ىم عليو من ىذه الفعلة القبيحة، فلما أبوا أىلكهم بسوء فعلهم من 
كألٮبية ىذا ا٤بوضوع فقد جاءت )سورة ا٤بطففْب( مصدَّرةن بتحذيرو ٖبس ا٤بكياؿ كا٤بيزاف. 

، كىو ا٤بوضوع األبرزي ُب السورة؛ فلذلك كانت التس  مية للسورة ّٔذا االسم.بالغو
كمن اآليات الٍب ٙبذّْر من التطفيف، كتأمر بإيفاء ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، كتنهى عن التطفيف 

َٔ حمس :فيهما قولو  ًْ َٓ ْو٠ٌُا إْ
َ
هُ َوأ ُطدٍّ

َ
ُٚ َخِتٍّ َحتَُْٖو أ ْخَص

َ
ٍِِّٕت ِهَ أ ٍّْ ةِا

ِ ِٗ إ اَل اْْلَتًِ َ٘ َرب٠ُا  ِْ َْ َت َو
ِٙزَياَن ةِإِِْصْ  ْ ِ َوال ِْٟد اَّللٍّ ْٗ ٌَاْنِدل٠ُا َول٠َْ ََكَن َذا ُُْرََب َوبَِه ا ِإَوذَا ُُْٖخُ َٟ ٍّْ وُْشَه

ِ ًصا إ ٍْ ًُ َج ِ َْ َُٛسّٖ ِؿ 
ُرونَ  ٍّْ ْٗ حََذ ْٗ ةِِٝ ََٕهٍُّٖس اُز ْٗ َوغٍّ ْو٠ٌُا َذُِٕس

َ
 [.ُِٓ]األنعاـ: ىجسأ

ْٗ ُطَهًًْتا َُاَل يَا ٠َُِْم اخْ حمس :كقاؿ  ُٞ َخا
َ
َٚ أ ْدَح َ٘ ْٚ إََِلٍ َدْْيُهُ َُْد ِإَوََل  ِ٘  ْٗ ا َُٕس َ٘  َ تُُدوا اَّللٍّ

ِصدُ  ٍْ َْ ُت ْٗ َو ُٞ ًَاَء ْط
َ
َْ َتتَْخُص٠ا انلٍّاَس أ ِٙزَياَن َو ْ َٔ َوال ًْ َٓ ْو٠ٌُا إْ

َ
ْٗ ٌَأ ْٚ َربُِّس ِ٘ ٌَٜث  ِ ْٗ ةَيّ وا ِِف َجاَءحُْس

ْٗ ُمؤْ  ْٜخُ ُْ ْٗ إِْن  ْٗ َخْْيٌ َُٕس ا َذُِٕس َٟ ِخ َٓ رِْض بَْهَد إِْغ
َ َْ  [.ٖٓ]األعراؼ: ىجسِٜ٘نِيَ ا

ْٚ إََِلٍ َدْْيُهُ حمس :قولو  ِ٘  ْٗ ا َُٕس َ٘  َ ىذه دعوة الرسل  ،ىجسَُاَل يَا ٠َُِْم اْخُتُدوا اَّللٍّ
 .حمس كلهم ْٗ ْٚ َربُِّس ِ٘ ْٗ ةَيٌَِّٜث  ا٢بجج كالبينات  أم: قد أقاـ اهلل  ،ىجسَُْد َجاءَحُْس

وفوا ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، كال على صدؽ ما جئتكم بو. ٍب كعظهم ُب معاملتهم الناس بأف ي
يبخسوا الناس أشياءىم، أم: ال ٱبونوا الناس ُب أموا٥بم كيأخذكىا على كجو البخس، كىو 

 .(ُ)نقص ا٤بكياؿ كا٤بيزاف خفية كتدليسنا
ْٚ إََِلٍ َدْْيُ حمس :كقاؿ  ِ٘  ْٗ ا َُٕس َ٘  َ ْٗ ُطَهًًْتا َُاَل يَا ٠َُِْم اْخُتُدوا اَّللٍّ ُٞ َخا

َ
َٚ أ ْدَح َ٘ هُ ِإَوََل 

ْٗ َنَذاَب ي٠ٍَْم ُُمًٍِؿ  َخاُف َنًَُْٖس
َ
ْْيٍ ِإَوّّنِ أ

ْٗ ِِبَ َراُز
َ
ِٙزَياَن إِّّنِ أ ْ ًَاَل َوال ْٓ ِٙ ْ ُػ٠ا ال ُِ َْ َتْٜ َويَا  84َو

رْ 
َ َْ َْ َتْهَر٠ْا ِِف ا ْٗ َو ُٞ ًَاَء ْط

َ
َْ َتتَْخُص٠ا انلٍّاَس أ ِٙزَياَن ةِإِِْْصِؿ َو ْ ًَاَل َوال ْٓ ِٙ ْ ْو٠ٌُا ال

َ
َٚ ٠َُِْم أ ِصِدي ٍْ ُ٘ ِض 

ْٗ ِِبًٍٍَِق  85 َٛا َنًَُْٖس
َ
ا أ َ٘ ِٜ٘نَِي َو ْٗ ُمْؤ ْٜخُ ُْ ْٗ إِْن  ِ َخْْيٌ َُٕس ًٍُّج اَّللٍّ  [.ٖٔ -ْٖ]ىود: ىجس86ةَِِ

                                                

 (.ْْٕ/ ّتفسّب ابن كثّب )( ُ)
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يأمرىم بإصالح  -كما تقدـ–  إٔب مدين أخاىم شعيبنا أرسل اهلل 
 االعتقاد، كصالح األعماؿ كالتصرفات ُب العآب بأف ال يفسدكا ُب األرض.

فاشينا فيهم من نقص ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، حٌب نسوا ما فيو من قبح  كخصَّ بالنهي ما كاف
 كفساد.

فابتدأ باألمر بالتوحيد؛ ألنو أصل الصالح، ٍب أعقبو بالنهي عن مظلمة كانت متفشية 
فيهم، كىي خيانة ا٤بكياؿ كا٤بيزاف. كىي مفسدة عظيمة؛ ألهنا ٘بمع خصلٍب السرقة كالغدر؛ 

تاؿ مسَبسل مستسلم. كهناىم عن اإلفساد ُب األرض، كعن نقص ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، ألف ا٤بك
 كعززه باألمر بضده، كىو إيفاؤٮبا.

كنقص ا٤بكياؿ يشمل معنيْب: بأف ينقص ُب اإليفاء من القدر الواجب، كيزيد ُب 
 االستيفاء على القدر الواجب، فيلـز ُب كال ا٢بالْب نقصاف حق الغّب.

ْٗ ِِبَْْيٍ حمس بقولو: ٍب علل النهي  راُز
َ
أم: بثركة كسعة تغنيكم عن التطفيف، أك  ،ىجسإِّّنِ أ

 .(ُ)حقّْها أف تشكر؛ لتزداد ال أف تكفر فتزاؿ بنعمة من اهلل 
يأمرىم بَبؾ التطفيف كالبخس، كاالقتناع با٢بالؿ القليل،  كقد كاف شعيب 

 كأنو خّب من ا٢براـ الكثّب.
ا ما أنتم فيو من ا٣بّب كالسعة ُب معيشتكم كرزقكم كقاؿ ٥بم: إ٘ب أخاؼ أف تسلبو 

كما قاؿ   ،فيتغّب ا٢باؿ ُب الدنيا، كٰبيط بكم العذاب ُب اآلخرة ،بانتهاككم ٧باـر اهلل 
: رَ حمس ٍَ ََكٍن ٌََس َ٘  ِ

ْٚ ُُكّ ِ٘ ا رََىًدا  َٟ ا رِزُْر َٟ تًِ
ْ
ًٍّٜث يَأ ِ ه َٙ ْف ُ٘ ًَِٜ٘ث  ًٓ َُْريًَث ََكَْٛج آ رَ َ٘  ُ ْت َوََضََب اَّللٍّ

َُٜه٠نَ  ا ََك٠ُٛا يَْػ َٙ ِ ُ ِِلَاَس اْْل٠ُِع َواْْل٠َِْف ة ا اَّللٍّ َٟ َذاَر
َ
ِ ٌَأ ِٗ اَّللٍّ جُْه

َ
 [.ُُِ]النحل: ىجسةِأ

رَْشٖنَِي حمس ُٙ ْ يَْسثِ ال
َ َْ ْغَداُب ا

َ
َب أ ذٍّ ٠َن  176َْ ُِ َْ َتخٍّ ْٗ ُطَهًٌْب أَ ُٟ َ ْٗ رَُش٠ٌل  177إِذْ َُاَل ل إِّّنِ َُٕس

ِ٘نٌي 
َ
٠ا ا 178أ ُِ ـًُِه٠ِن ٌَاتٍّ

َ
َ َوأ ِٙنَي  179َّللٍّ َ ٍّْ لََعَ َرّبِ إَْهال

ِ ْجرَِي إ
َ
ْجٍر إِْن أ

َ
ْٚ أ ِ٘ ْٗ َنًَِْٖٝ  ُُٕس

َ
ْشأ

َ
ا أ َ٘  :17َو

                                                

 (.ّْٖ/ ُٖ(، تفسّب الرازم )ْْ/ْغرائب القرآف ) (ُ)
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 َٚ ْخِْسِي ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ َْ حَُس٠ُٛ٠ا  َٔ َو ًْ َٓ ْو٠ٌُا إْ
َ
ِٗ  ;17أ ْصَخًِِ ُٙ ْ َْ َتتَْخُص٠ا انلٍّاَس  >17َوز٠ُِٛا ةِإِِْْصَفاِس ال َو

 ْٗ ُٞ ًَاَء ْط
َ
َٚ  أ ِصِدي ٍْ ُ٘ رِْض 

َ َْ َْ َتْهَر٠ْا ِِف ا  [.ُّٖ-ُٕٔ]الشعراء:  ىجس=17َو
َٚ حمس قولو: ْخِْسِي ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ َْ حَُس٠ُٛ٠ا  َٔ َو ًْ َٓ ْو٠ٌُا إْ

َ
أم: إذا دفعتم إٔب الناس فكملوا ، ىجسأ

تامِّا كافينا، كلكن -إذا كاف لكم -الكيل ٥بم، كال ٚبسركا الكيل فتعطوه ناقصنا، كتأخذكه 
ِٗ حمس تعطوف، كأعطوا كما تأخذكف. خذكا كما ْصَخًِِ ُٙ ْ : ك)القسطاس( ىو: ىجسَوز٠ُِٛا ةِإِِْْصَفاِس ال

القسطاس  : ا٤بيزاف. كقيل: القباف. قاؿ بعضهم: ىو معرب من الركمية. قاؿ: ٦باىد
َْ َتتَْخُص٠ا انلٍّاَس حمس القسطاس: العدؿ. كقولو: : ا٤بستقيم: العدؿ بالركمية. كقاؿ قتادة َو

 ًَ ْط
َ
ْٗ أ ُٞ َٚ حمس .(ُ)، أم: تنقصوىم أموا٥بم"ىجساَء ِصِدي ٍْ ُ٘ رِْض 

َ َْ َْ تَْهَر٠ْا ِِف ا ، كذلك ٫بو قطع ىجسَو
 الطريق، كالغارة، كإىالؾ الزركع.

قاؿ بعض أىل العلم: الكيل على ثالثة أضرب: كاؼ، كطفيف، كزائد. فأمر بالواجب 
َٔ حمس :الذم ىو اإليفاء بقولو  ًْ َٓ ْو٠ٌُا إْ

َ
رَّـ الذم ىو التطفيف قولو ، كهنى عن احملىجسأ

: حمس َٚ ْخِْسِي ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ َْ حَُس٠ُٛ٠ا  ، كٓب يذكر الزائد؛ ألنو إف فعلو فقد أحسن كإف ٓب ىجسَو
َْ حمسيفعلو فال إٍب عليو، كالوزف ُب ذلك كالكيل، ك٥بذا عمم ُب النهي عن النقص بقولو:  َو

ْٗ حمس ، أم: تنقصوا،ىجسَتتَْخُص٠ا ُٞ ًَاَء ْط
َ
 .(ِ)كيل أك كزف أك غّب ذلك  أم: ُب، ىجسانلٍّاَس أ

ُٚ حمس :كقاؿ  ْرآَن  1الرٍّْْحَ ُِ َٗ إْ ٍّٖ نَْصاَن  2َن ِ
ِْ ََ ا ًَاَن  3َخَٖ ُٝ اِْلَ َٙ ٍّٖ ُْٙس  4َن الظٍّ

ُر ِِبُْصتَاٍن  َٙ َِ َجُر يَْصُجَداِن  5َوإْ ُٗ َوالظٍّ ِٙزَياَن  6َوانلٍّْج ْ ا َووََؽَم ال َٟ اَء َرَذَه َٙ ٍّْ َتْفَي٠ْا  7َوالصٍّ أَ
ِٙزَياِن  ِِف  ْ ِٙزَياَن  8ال ْ وا ال َْ ُُتِْْسُ ٠ا ال٠َْْزَن ةِإِِْْصِؿ َو ُٙ رًِ

َ
 [.ٗ-ُ]الرٞبن: ىجس9َوأ

  

                                                

 (.ُٗٓ/ٔتفسّب ابن كثّب ) (ُ)
 (.ٕٓ/ُٓ(، ابن عادؿ )ُّ/ّ(،  السراج ا٤بنّب )ِٖٓ/ِْ(، تفسّب الرازم )ِّّ/ ّ( انظر: الكشاؼ )ِ)
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ِٙزَيانَ حمس   قولو: ْ وا ال َْ ُُتِْْسُ ، كما (ُ)أم: ال تػىٍبخىسيوا الوزف، بل زًنيوا با٢بق كالقسط ،ىجسَو
ْٗ َوز٠ُِٛا ةِإِِْْصفَ حمس :قاؿ  َٔ إِذَا ِِكُْخ ًْ َٓ ْو٠ٌُا إْ

َ
ًٓ َوأ وِي

ْ
ُٚ حَأ ْخَص

َ
َّ َخْْيٌ َوأ ِ ِٗ َذل ْصَخًِِ ُٙ ْ  ىجساِس ال

 أم: من غّب تطفيف، كال تبخسوا الناس أشياءىم. ،[ّٓ]اإلسراء:
 قرئ بضم القاؼ ككسرىا، كالقرطاس كىو ا٤بيزاف. كقاؿ ٦باىد ،ىجسَوز٠ُِٛا ةِإِِْْصَفاِس حمس 
:  :حمسىو العدؿ بالركمية. كقولو ِٗ ْصَخًِِ ُٙ ْ اعوجاج فيو كال ا٫براؼ كال  أم: الذم ال ،ىجسال

 اضطراب.
َّ َخْْيٌ حمس ِ ًٓ حمسأم: لكم ُب معاشكم كمعادكم؛ ك٥بذا قاؿ: ، ىجسَذل وِي

ْ
ُٚ حَأ ْخَص

َ
أم:  ،ىجسَوأ

 .(ِ)مآال كمنقلبنا ُب آخرتكم
"كاعلم أف التفاكت ا٢باصل بسبب نقصاف الكيل كالوزف  : قاؿ اإلماـ الرازم

جب على العاقل االحَباز منو. كإ٭با عظم الوعيد قليل، كالوعيد ا٢باصل عليو شديد عظيم، فو 
فيو؛ ألف ٝبيع الناس ٧بتاجوف إٔب ا٤بعاكضات كالبيع كالشراء، كقد يكوف اإلنساف غافالن ال 
يهتدم إٔب حفظ مالو، فالشارع بالغ ُب ا٤بنع من التطفيف كالنقصاف؛ سعينا ُب إبقاء األمواؿ 

 .(ّ)ذلك ا٤بقدار ا٢بقّب"على ا٤بالؾ، كمنعنا من تلطيخ النفس بسرقة 
ٍِنَِي حمس :كقاؿ  ٍّ َف ُٙ ٌٔ لِْٖ َخال٠ُا لََعَ انلٍّاِس يَْصَخ٠ٌُ٠َْن  1َويْ ْْ َٚ إَِذا ا ِي ْٗ  2اَّلٍّ ُٞ ِإَوَذا ََكل٠ُ

وَن  ْٗ ُُيِْْسُ ُٞ ْو َوَز٠ُٛ
َ
تُْه٠ذ٠َُن  3أ َ٘  ْٗ ُٟ جٍّ

َ
َّ أ ِ وَٕه

ُ
َّٚ أ َْ َحُل ٠ُم انلٍّا 5ِْل٠ٍَْم َنِلًٍم  4أَ ُِ ُس لِرَّبِ ي٠ََْم َح

ِٙنَي  َ  [.ٔ-ُ]ا٤بطففْب: ىجس6إَْهال
"يقوؿ تعأب ذكره: الوادم الذم يسيل من صديد أىل جهنم ُب  : قاؿ الطربم

أسفلها للذين ييطىففوف، يعِب: للذين يػىنػٍقيصيوفى الناس، كىيػىٍبخىسيونػىهيٍم حقوقهم ُب مىكىايًيًلًهٍم إذا  
من الشيء  :م عن الواجب ٥بم من الوفاء، كأصل ذلككالوىم، أك مىوىازًيًنًهٍم إذا كىزىنػىٍوا ٥ب

                                                

 (.َْٗ/ٕ( تفسّب ابن كثّب )ُ)
 (.ْٕ/ ٓ( ا٤بصدر السابق )ِ)
 (.ُِٗ/ّ(، كانظر: ا٣بازف )ّّٖ/َِ( تفسّب الرازم )ّ)
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: اٍلميقىلّْلي حٌق صاحب ا٢بقّْ عما لو من الوفاء كالتماـ  ، كاٍلميطىفّْفي الطًَّفيف، كىو القليل النػٍَّزري
ُب كيل أك كزف؛ كمنو قيل للقـو الذم يكونوف سواء ُب ًحٍسبىةو أك عددو: ىم سواء كىطىفّْ 

 .(ُ)ٍرًب اٍلميٍمتىًلًئ منو نىاًقصه عن اٍلًمٍلًء"الصَّاع، يعِب بذلك: كىقي 
 "قاؿ بعض العلماء: كيل كاد ُب جهنم. : قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي

كاألظهر أف لفظة: )كيل( كلمة عذاب كىالؾ، كأهنا مصدر ال لفظ لو من فعلو، كأف 
 . (ِ)الؾا٤بسوغ لالبتداء ّٔا مع أهنا نكرة: كوهنا ُب معرض الدعاء عليهم با٥ب

كإف كاف قد -أف كلمة: )كيل(   ك٫بوه قوؿ الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب 
 . أم: بالعذاب كا٥بالؾ.(ّ)لكن الصواب أهنا كلمة هتديد ككعيد -ركم أهنا كاد ُب جهنم

 . (ْ)كُب )اإلكليل(: "ُب اآلية ذـ التطفيف كا٣بيانة ُب الكيل كالوزف"
ىذه السورة بالنعي على قـو   ر اهلل"صدَّ  :ُب )تفسّبه(   قاؿ النيسابورمك 

حٌب اتسموا  ،آثركا ا٢بياة الزائلة على ا٢بياة الباقية، كهتالكوا ُب ا٢برص على استيفاء أسبأّا
ألف مدار  ؛علم أف أمر ا٤بكياؿ كا٤بيزاف عظيما"ك  :كقاؿ ."التطفيف :كىي ،بأخس السمات

 بسببو ما جرل.   ك٥بذا جرل على قـو شعيب ؛معامالت ا٣بلق عليهما
الوعيد إال إذا بلغ تطفيفو نصاب  كذىب بعض العلماء إٔب أف ا٤بطفف ال يتناكلو

 السرقة.
 كاألكثركف على أف قليلو ككثّبه يوجب الوعيد.

  

                                                

 (.ِٕٕ/ ِْ( تفسّب الطربم )ُ)
 (.َُٗ/ٕ( أضواء البياف )ِ)
 (.ُُٖتفسّب ا٢بجرات كا٢بديد )ص: (ّ)
 (.ِْٖاإلكليل ُب استنباط التنزيل )ص:  (ْ)
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 .(ُ)"كبالغ بعضهم حٌب عد العـز عليو من الكبائر
إذا َوزَنْػُتْم )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن جابر بن عبد اهلل 

 . (ِ)((ْرِجُحوافَأَ 
ـى النيب  ، كعن ابن عباس ا٤بدينة كانوا من أخبث الناس  قاؿ: ٤با قىًد

، فأنزؿ اهلل  ٍِنِيَ حمس :كيالن ٍّ َف ُٙ ٌٔ لِْٖ  .(ّ)فىأىٍحسىنيوا الكيل بعد ذلك [،ُ]ا٤بطففْب: ىجسَويْ
ؿ: كعن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ لو رجل: يا أبا عبد الرٞبن إف أىل ا٤بدينة ليوفوف الكيل، قا

ٍِنِيَ حمس : كما ٲبنعهم من أف يوفوا الكيل، كقد قاؿ اهلل ٍّ َف ُٙ ٌٔ لِْٖ ٠ُم حمس حٌب بلغ: ،ىجسَويْ ُِ ي٠ََْم َح
ِٙنيَ  َ  . (ْ)ىجسانلٍّاُس لَِرّبِ إَْهال

فقلت: من أحسن النَّاس   كعن ىالؿ بن طٍلقو قاؿ: بينا أنا أىًسّبي مع ابن عمر
؟ أىل مكَّةى أك ا٤بدين ٌٔ حمسة؟ قاؿ: حيقَّ ٥بم، أما ٠بعتى اهللى يقوؿ: ىيئةن كأٍكفىاهي كيالن َويْ

ٍِنِيَ  ٍّ َف ُٙ  .(ٓ)ىجسلِْٖ

                                                

 (،ٖٓ /ُّكانظر: تفسّب الرازم )(، ْْٔ -ِْٔ/ٔغرائب القرآف ) (ُ)
(: "ىذا إسناد صحيح على شرط البخارم". ِِ/ّ) : [، قاؿ البوصّبمِِِِأخرجو ابن ماجو ] (ِ)

 [.ٕٗٓالقضاعي ][، ك ْٖٓٔكأخرجو أيضنا: أبو عوانة ]
(: "إسناده حسن"، كأخرجو أيضنا: ِّ/ُّب )زكائده( )  [. قاؿ البوصّبمِِِّأخرجو ابن ماجة ] (ّ)

[، كقاؿ: َِِْ[، كا٢باكم ]َُُِْ[، كالطربا٘ب ]ُْٗٗ[، كابن حباف ]َُُٗٓالنسائي ُب )الكربل( ]
ُب )الفتح(   فظ[. كقاؿ ا٢بآُُُٔ"حديث صحيح" ككافقو الذىيب. كما أخرجو البيهقي ]

 (: "أخرجو النسائي كابن ماجة بإسناد صحيح".ٔٗٔ -ٓٗٔ/ٖ)
[ عن ضرار بن مرة، عن عبد اهلل ِّٖ(، كىناد بن السرم ُب )الزىد( ]ِٕٕ/ِْ( أخرجو ابن جرير ُب )تفسّبه( )ْ)

كثّب   (. كتفسّب ابنِّٗ/ُُاٍلميٍكًتب، عن عبد اهلل بن عمر، كانظر: فتح البارم، للحافظ ابن حجر )
(ٖ/ّْٔ.) 

 (.ّّْ/ٖ(، كانظر: تفسّب ابن كثّب )َّْٗ/َُ( تفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب )ٓ)
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ـى ا٤بدينة ُب رىط من قومو، كالنيب   كقد ركم أف أبا ىريرة ٖبيرب،  قىًد
كقد استخلف ًسبىاعى ٍبنى عيٍرفيطىةى على ا٤بدينة، قاؿ:  فانتهيت إليو كىو يقرأ ُب صالة الصبح 

ٍِنِيَ حمس كُب الثانية: [،ُ]مرٙب: ىجسهعًْٟحمس ُب الركعة األكٔب بػ: ٍّ َف ُٙ ٌٔ لِْٖ قاؿ: فقلت لنفسي:  ،ىجسَويْ
كيل لفالف إذا اٍكتىاؿى اٍكتىاؿى بًاٍلوىاُب، كإذا كىاؿى كىاؿى بًالنَّاًقًص، قاؿ:  فلما صىلَّى زىكَّدىنىا شيئنا 

ُب خيرب، قاؿ:  فىكىلَّمى ا٤بسلمْب فأشركونا  حٌب أتينا خيرب، كقد افتتح النيب 
 .(ُ)سهامهم

 كما جاء ُب القرآف كالسنة:  ،ا٤بطففْب بعقوبات ُب الدنيا كاآلخرة توعد اهلل كقد 
 كما فعل اهلل   ،كلإلىالؾ ُب الدنيا ،أما ُب الدنيا فهم معرضوف ٤بقت اهلل 

 حمس :قـو شعيب عاقبة عن  قاؿ اهلل  .ٗبدين قـو شعيب 
ُ َُ َٙ ْ َوَُاَل ال

 ْٚ ِ٘ ُروا  ٍَ َٚ َز ِي وَن  اَّلٍّ ْٗ إًِذا َْلَاِِسُ ْٗ ُطَهًْتًا إٍُِّٛس َتْهخُ ِٚ اتٍّ ِ ِِ٘ٝ َٕه ْغَتُد٠ا  :٠َُْ8
َ
ُث ٌَأ ٍَ ُٗ الرٍّْج ُٟ َخَذتْ

َ
ٌَأ

ِٙنَي  ِ ْٗ َجاذ ُٗ  ;8ِِف َدارِِٞ ُٞ ة٠ُا ُطَهًًْتا ََك٠ُٛا  ذٍّ َْ  َٚ ِي ا اَّلٍّ َٟ ٠َْٜا ذًِ ْٗ َحْي َ ْن ل
َ
أ َْ ة٠ُا ُطَهًْتًا  ذٍّ َْ  َٚ ِي اَّلٍّ

 َٚ ًَ  >8 اْْلَاِِسِي ًْ َٓ ٌَ ْٗ ِت َرَّبِ َوََٛػْدُج َُٕس َْ ْٗ رَِشا ةَْْٖيُخُس
َ
ْد أ َِ ْٗ َوَُاَل يَا ٠َُِْم َٕ ُٟ َذخ٠َََّلٍّ َخْٜ

 َٚ َٜا ُطَهًًْتا حمس :كقاؿ اهلل  ،[ّٗ-َٗ]األعراؼ: ىجس=8آََس لََعَ ٠ٍَُْم ََكٌِرِي ْمُرَٛا ََنًٍّْ
َ
ا َجاَء أ ٍّٙ َ َول

ُٝ ةِرَْْحَثٍ  َه َ٘ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ِٙنَي  َواَّلٍّ ِ ْٗ َجاذ ْغتَُد٠ا ِِف دِيَارِِٞ
َ
ًَْدُث ٌَأ ٠ا الػٍّ ُٙ َٚ َكَٖ ِي َخَذِت اَّلٍّ

َ
ٍّٜا َوأ ْن  <8ِ٘

َ
أ َْ

٠ُد  ُٙ ا ةَهَِدْت َث َٙ َْ  َٚ ْدَح َٙ ِ َْ ُبْهًدا ل ا أَ َٟ ٠َْٜا ذًِ ْٗ َحْي َ ة٠ُهُ حمس :كقاؿ اهلل  ،[ٓٗ-ْٗ]ىود: ىجس?8ل ذٍّ َٓ ٌَ
ْغتَُد٠ا ِِف 

َ
ُث ٌَأ ٍَ ُٗ الرٍّْج ُٟ َخَذتْ

َ
ِٙنيَ ٌَأ ِ ْٗ َجاذ  [.ّٕ]العنكبوت: ىجس َدارِِٞ

  

                                                

(، ّٕٗ/ِ( ٨بتصرنا، كالفسوم ُب )ا٤بعرفة( )ّْ/ ُ[، كالبخارم ُب )التاريخ الصغّب( )ِٖٓٓ( أخرجو أٞبد ]ُ)
كرجالو رجاؿ الصحيح غّب إ٠باعيل بن (: "ركاه البزار، ُّٓ/ٕ)  [ ٨بتصرنا، قاؿ ا٥بيثميَُْٖكالبزار ]

[ ٨بتصرنا، كقاؿ: ّّْٕ[، كا٢باكم ]ُٕٔٓمسعود ا١بحدرم، كىو ثقة". كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]
 (.ُٖٗ/ْ"صحيح". ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )دالئل النبوة( )
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بالقحط ُب الدنيا  ُب الناس فإهنم معرضوف لعقاب اهلل  التطفيفكإذا تفشى 
قاؿ: أقبل   عن عبد اهلل بن عمر :كما جاء ُب ا٢بديث،  كا١بدب كجور السلطاف

يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ فقاؿ: )) علينا رسوؿ اهلل 
هلل أف ُتْدرُِكوُىنَّ: لم تظهر الفاحشة في قـو َقطُّ، حتى يعلنوا بها، إًل فشا فيهم با

ُقُصوا المكياؿ  الطاعوف، واألوجاع التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا، ولم يَػنػْ
والميزاف، إًل ُأِخُذوا بالسنين، وشدة المئونة، وجور السلطاف عليهم، ولم يمنعوا زكاة 

منعوا اْلَقْطَر من السماء، ولوًل البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهلل،  أموالهم، إًل
وعهد رسولو، إًل سلط اهلل عليهم عدوا من غيرىم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم 

 .(ُ)((تحكم أئمتهم بكتاب اهلل، ويتخيروا مما أنزؿ اهلل، إًل جعل اهلل بأسهم بينهم
إنكم قد وليتم أمرين صحاب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف: ))أنو قاؿ أل كعن ابن عباس 

 .(ِ)((ىلكت فيو أمم سالفة قبلكم
ٍِنِيَ حمس :كما تقدـ ُب تفسّب قوؿ اهلل   ،أما ُب اآلخرة فينا٥بم العذاب ٍّ َف ُٙ ٌٔ لِْٖ  ىجسَويْ

 [.ُ]ا٤بطففْب:
القتل في سبيل قاؿ: )) عن زاذاف، عن ابن مسعود  :ككما جاء ُب ا٢بديث

يؤتى بالعبد يـو القيامة، وإف قتل في ((. ٍب قاؿ: ))ذُّنوب كلَّها إًل األمانةاهلل يكفّْر ال
سبيل اهلل، فيقاؿ: أدّْ أمانتك فيقوؿ: أي ربّْ كيف وقد ذىبت الدنيا؟ قاؿ: فيقاؿ: 
انطلقوا بو إلى الهاوية، فينطلق بو إلى الهاوية، وُتَمثَّل لو أمانتو كهيئتها يـو دفعت إليو، 

                                                

:  "ركاه البزار كرجالو ثقات". (ُّٖ/ٓ)  [، قاؿ ا٥بيثميُٕٓٔ[، كالبزار ]َُْٗأخرجو ابن ماجو ] (ُ)
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد". كما أخرجو ِّٖٔ[، كا٢باكم ]ُْٕٔكأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )األكسط( ]

(. كأخذكا بالسنْب: َِٔ/ّٓ[، كابن عساكر )َِّْ(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ّّّ/ٖأبو نعيم )
 أم: أقحطوا كأجدبوا.

 "ركم ىذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفنا".[: ُُِٕ]  قاؿ الَبمذم( ِ)
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ا، فيهوي في أثرىا حتى يدركها، فيحملها على منكبيو حتى إذا نظر ظنَّ فيراىا فيعرفه
الصالة أمانة، ٍب قاؿ: )) ،((أنَّو خارج زلت عن منكبيو فهو يهوي في أثرىا أبد اآلبدين

وء أمانة، والوزف أمانة، والكيل أمانة وأشياء عّدىا، وأشد ذلك الودائع -((، قاؿ والُو
 ؟ فقلت: أال ترل ما قاؿ ابن مسعود ن عازب : فأتيت الرباء ب-يعِب زاذاف

اَٛاِت حمس قاؿ: كذا قاؿ، كذا. قاؿ: صدؽ. أما ٠بعت اهلل يقوؿ: َ٘
َ َْ وا ا ْن حَُؤدَّ

َ
ْٗ أ ُمرُُز

ْ
َ يَأ إِنٍّ اَّللٍّ

ا َٟ ِٖ ْٞ َ
. فاإلنساف عندما يزف كيبيع للناس، فهذا العمل أمانة، كالوديعة  (ُ)[ٖٓ]النساء: ىجسإََِل أ

صالة أمانة، كالصـو أمانة، كٝبيع التكاليف الشرعية أمانة، كأمواؿ الناس كذلك أمانة، كال
أمانة، كأعراض الناس أمانة، ككل عمل يوكل إليك أمانة، كأكالدؾ كأىلك أمانة، كبيتك أمانة، 
كٝبيع حقوؽ العباد أمانة. كمن خاف األمانة أصابو ذلك الوعيد، كنزؿ بو العذاب الشديد. 

ِ حمس :كقد قاؿ اهلل  ا إ َٟ َٜ ِْٖٙ ْن ََيْ
َ
َبنْيَ أ

َ
َتاِل ٌَأ ْرِض َواْْلِ

َ َْ ٠َاِت َوا َٙ اََٛث لََعَ الصٍّ َ٘
َ َْ َٜا ا ٍّٛا َنَرْؽ

 ًْ ٠ ُٟ ا َج ً٘ ُٝ ََكَن َك٠ُٖ نَْصاُن إٍِّٛ ِ
ِْ ا ا َٟ ا وََْحََٖ َٟ ِْٜ٘  َٚ ِْ ٍَ ْط

َ
ْٗ حمس كقاؿ:[، ِٕ]األحزاب:  ىجسَوأ ُمرُُز

ْ
َ يَأ إِنٍّ اَّللٍّ

اَٛا َ٘
َ َْ وا ا ْن حَُؤدَّ

َ
اأ َٟ ِٖ ْٞ َ

 [.ٖٓ]النساء: ىجسِت إََِل أ
يدخل ٙبت عنواف ا٣بيانة لعمـو ما أؤٛبن عليو فالتطفيف من حيث عمـو معناه 

كاإلسالـ ليس ٦برد اعتقاد،  ،كل أنواع الغش من التطفيفك  ،اإلنساف من ا٢بقوؽ كالواجبات
 كلكنو كذلك معامالت كأخالؽ كتكاليف تنظم حياة الناس، كترتقي ّٔم.

 
  

                                                

[، كُب ِّّٖ[، كُب )السنن الصغّب( ]ُِِٗٔ(،  كالبيهقي ُب )الكربل( ]َُِ/ْأخرجو أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )( ُ)
: "كصحَّ عن ابن مسعود  (، كقاؿ فيو ا٥بيتمئْْ/ُ[. كانظر: الزكاجر )ْٖٖٓ)شعب اإلٲباف( ]
 نذرمأنو قاؿ.. فذكره. قاؿ ا٤ب  ( )(: "ركاه البيهقي موقوفنا، كركاه ٗبعناه ّٖٓ/ُِب )الَبغيب

(: "كذكر عبد اهلل ابن اإلماـ ْ/ُْب موضع آخر )  ىو كغّبه مرفوعنا كا٤بوقوؼ أشبو". كقاؿ ا٤بنذرم
 أنو سأؿ أباه عنو، فقاؿ: إسناده جيد".  أٞبد
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 مضارّْ التطفيف: جماؿإ - ٖ
 كمعاجلة العقاب ُب الدنيا.  ٤بقت اهلل  سبب أ.

 .-كما تقدـ–سبب للعذاب ُب اآلخرة  التطفيفب. 
 با٣بّب.فس النّْ  دليل على شحّْ  ج.

 . القلب بالكسب ا٣ببيث قً تعلُّ د. سبب ل
دب القحط كا١بىػ. إف تفشي التطفيف ٩با يضرُّ باالقتصاد، كيوقع البالء العاـ، من 

 .-كما تقدـ- لطافكجور السّْ 
، كحسبو أنو قد كقع ُب جرٲبة: الكيل كالوزفك. ا٤بطفف خائن ٤با أؤٛبن عليو من إيفاء 

 ا٣بيانة كالسرقة، كأكل ا٤باؿ بالباطل.
ُب البيع كالشراء، كينفركف عنو، فال يبارؾ لو ُب  ز. ال يثق الناس ٗبن ال يتقي اهلل 

 .وعا ُب ٦بتمكيكوف ٧بتقرن رزقو، 
القائمة على قيم الَباحم كالتعاطف  العالقات بْب أفراد آّتمعح. سبب ُب فساد 

 ك٧ببة ا٣بّب لخآخرين، كالعطاء كالكـر  كاإليثار.
 .ط. سبب حملبة الدنيا كالتعلق ّٔا، كالزىد فيما عند اهلل 

م. التطفيف دليل على عدـ التورع عن الوقوع ُب ا٢براـ، كاستهانة العبد بعمـو 
 التكاليف.

 ؾ. التطفيف دليل على استهانة العبد بوعيد اهلل تعأب كعقابو ُب اآلخرة.
فإنو كلذلك  ؛٤بن يتبعو ُب ىذا األمرؿ. ا٤بطفف قدكة سيئة، كداعية فساد كإفساد 

 يتحمل كزره ككزر من اتبعو.
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 :والعالج ثانيا: الوقاية من آفات التطفيف
يب كإف قلَّ،  كأف ٰبَبز عن قليل ا٢براـ أف ٰبرص ا٤بسلم على الكسب الط  - ُ

 ككثّبه.
 تطهّب النفس من أدراف البخل كا٢برص كالطمع. - ِ
 أف يكوف العبد على بصّبة بآثار التطفيف كعاقبتو. - ّ
 ٙبرّْم العدؿ ُب كلّْ ما كقع فيو أخذ كدفع: - ْ

ف ُب ، كهنى عن التطفي-كما تقدـ-بالعدؿ ُب الكيل كا٤بيزاف  كقد أمر اهلل 
 الكيل، كتوعد ا٤بطففْب بالعذاب ُب اآلخرة.

كما   ،كالتقول ،كالرب ،دؽ ُب ا٤بعاملةكقد جاءت التشريعات الٍب ٙبثُّ التجار على الصّْ 
جاء ُب ا٢بديث: عن إ٠باعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيو، عن جده أنو خرج مع النيب 

 (( :فاستجابوا شر التُّجَّاريا معإٔب ا٤بصىلَّى، فرأل الناس يتبايعوف، فقاؿ ،))
إف التُّجَّاَر يُبعثوف يـو كرفعوا أعناقهم كأبصارىم إليو، فقاؿ: )) ،لرسوؿ اهلل 

، وَصَدؽَ   .(ُ)((القيامة ُفجَّارًا، إًل من اتَّقى اهلَل، وبَػرَّ
البَػيػَّْعاِف بالِخَيار ما )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن حكيم بن حزاـ 

فإف َصَدقَا وبَػيػََّنا بُوِرَؾ لهما في بيعهما، وإف كتما  -و قاؿ: َحتَّى يَػتَػَفرَّقَا أ-لم يَػتَػَفرَّقَا، 
 .(ِ)((وَكَذبَا ُمِحَقْت بَػرََكُة بَػْيِعِهَما

  

                                                

[، كقاؿ: "حسن صحيح". كأخرجو أيضنا: َُُِ][، كالَبمذم ُِْٔ[، كابن ماجو ]َِٖٓأخرجو الدارمي ] (ُ)
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب. ُِْْ[، كا٢باكم ]ِْْٓ[، كالطربا٘ب ]َُْٗابن حباف ]

 [.َُُْْ(، كالبيهقي ]ُُْ/ٕكأخرجو أيضنا: أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )
 [.ُِّٓ[، مسلم ]ُُِْ، َُُِ، َِِٖ، َِٕٗالبخارم ]( صحيح ِ)
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 البعد ُب البيع كالشراء عن الغش كا٣بداع كالتضليل:  – ٓ
ا ُب كما جاءت التشريعات ٙبثُّ التجار على الصدؽ ُب ا٤بعاملة كالرب كالتقول فإهن

 ا٤بقابل تنهى عن الغش كا٣بداع كالتضليل:
عن   نهى رسوؿ اهللقاؿ: )) عن أيب ىريرة  :كقد جاء ُب ا٢بديث

 .(ُ)((بيع الحصاة، وعن بيع اْلَيَرر
 عن )بيع ا٢بصاة( ك)بيع الغرر(.  "هني النيب  : قاؿ اإلماـ النوكم

 أما )بيع ا٢بصاة( ففيو ثالث تأكيالت: 
: بعتك من ىذه األثواب ما كقعت عليو ا٢بصاة الٍب أرميها، أك بعتك : أف يقوؿأحدىا

 من ىذه األرض من ىنا إٔب ما انتهت إليو ىذه ا٢بصاة.
 : أف يقوؿ: بعتك على أنك با٣بيار إٔب أف أرمي ّٔذه ا٢بصاة. والثاني 

: أف ٯبعال نفس الرمي با٢بصاة بيعنا، فيقوؿ: إذا رميت ىذا الثوب با٢بصاة والثالث
 فهو مبيع منك بكذا.

كأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصوؿ كتاب البيوع، كيدخل فيو مسائل   
، كآّهوؿ، كما ال يقدر على تسليمو، كما ٓب يتم  كثّبة غّب منحصرة، كبيع اآلبق، كا٤بعدـك

لبطن، كبيع ملك البائع عليو، كبيع السمك ُب ا٤باء الكثّب، كاللنب ُب الضرع، كبيع ا٢بمل ُب ا
بعض الصربة مبهمنا، كبيع ثوب من أثواب، كشاة من شياه، كنظائر ذلك. ككل ىذا بيعو 

 . (ِ)باطل؛ ألنو غرر من غّب حاجة"
 .(ّ)((نهى عن النَّْجش)) :أف النيب  كعن ابن عمر 

                                                

 [.ُُّٓ]سلم ( صحيح مُ)
 (.ُٔٓ/َُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 [.ُُٔٓ[، مسلم ]ّٔٗٔ، ُِِْ( صحيح البخارم ]ّ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

54 

 

ك)النجش(: ىو أف يزيد اإلنساف ُب ٜبن السلعة أك ٲبدحها كليس لو رغبة ُب شرائها،  
يد خداع غّبه.. إٔب غّب ذلك من البيوع ا٤بنهي عنها؛ ٤با فيها من ا٣بداع كالتضليل كلكن ير 

 كالكتماف كالظلم. 
، كما الواجب على مىن باع سلعةن فيها عيبه أف ييبْبّْ ىذا العيب للمشَبم كال يكتموك 

يقوؿ:  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل   عن عقبة بن عامر جاء ُب ا٢بديث:
 .(ُ)((إًل بَػيػََّنُو لو ا فيو عيبٌ ، وًل َيِحلُّ لمسلم باع من أخيو بيعً المسلم أخو المسلم))

فإذا بْبَّ العيب برأ البائع ُب الدنيا كاآلخرة، كليس للمشَبم ا٢بقُّ ُب ردّْ السلعة إال إذا رضي 
 البائع، فأقالىو بيعتو، أمَّا إذا ٓب ييبْبّْ البائع عيبى السلعة، فللمشَبم الردُّ.

 التاجر فقيهنا بأحكاـ مهنتو: أف يكوف - ٔ
حٌب  ؛كفقو ا٤بهنة: معرفة ا٤بسلم لألحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة با٢برفة كا٤بهنة الٍب يزاك٥با

 يكوف عملو فيها على الوجو الشرعي الصحيح الذم ٰبفظ ا٢بقوؽ.
عن علمو ُب فقو حرفتو كمهنتو، فهو من العلـو  كاإلنساف مسؤكؿ أماـ اهلل 

  .مكلف ا٤بتعينة على كل
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن أيب برزة األسلمي 

: (( ًل تزوؿ قدما عبد يـو القيامة حتى يسأؿ عن عمره فيم أفناه، وعن
 .(ِ)((علمو فيم فعل فيو، وعن مالو من أين اكتسبو وفيم أنفقو، وعن جسمو فيم أباله

  

                                                

[، كقاؿ: "صحيح على شرط ُِِٓ[، كا٢باكم ]ٕٕٖ[، كالطربا٘ب ]ُّٖ[، كالركيا٘ب ]ِِْٔ( أخرجو ابن ماجو ]ُ)
 [. َُّْٕالشيخْب"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ]

[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( ّْْٕ[، كقاؿ: "حسن صحيح". كما أخرجو أبو يعلى ]ُِْٕجو الَبمذم ]( أخر ِ)
(َُ/ِِّ  .) 
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 .(ُ)((وِقَنا إًلَّ من قد تَػَفقََّو في الدّْينًل يَِبْع في سُ )) :قاؿ عمر بن ا٣بىطَّاب ك 
عن عمرك بًن شعيبو عن أبيو، عن جدّْه، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  :كجاء ُب ا٢بديث
: (( ٌَُاِمن  .(ِ)((من َتطَبََّب ولم يُػْعَرْؼ منو ِطبّّ فهو 

يكوف كأف أف يعطي التاجري ا٤باؿى حقَّو، فييؤدّْم زكاة مالو كا٢بقوؽ الواجبة عليو،  - ٕ
 ك٧بسننا على الفقراء: ،متصدقنا ،٧ببِّا للخّب

يا معشر التُّجَّار: ِإفَّ البيَع َيْحُضُرُه اللَّْيُو واْلَحِلُف، َفُشوبُوُه كقد جاء ُب ا٢بديث: ))
 .(ّ)((بالصََّدَقة

كمن فوائد الصدقة: أهنا تطهر ا٤باؿ، كال سيما أف اإلنساف قد يتكلم بكالـ ال حاجة 
، كالصدقة فيها سالمة من ٫بو ىذا اللغو الذم قد ٰبصل من (ْ)على السلعة إليو، أك ٰبلف

اإلنساف عند بيعو كشرائو، فتكوف صدقتو كالكفارة ٤با ٰبصل من حلف أك كالـ ال حاجة إليو 
 ُب تركيج السلعة.

  

                                                

 [، كقاؿ: "حسن غريب".ْٕٖ( أخرجو الَبمذم ]ُ)
[، كا٢باكم ّّْٖ[، كالدارقطِب ]َّْٖ[، كالنسائي ]ْٖٔٓ[، كأبو داكد ]ّْٔٔ( أخرجو ابن ماجو ]ِ)

 [.َُّٓٔد". ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ][، كقاؿ: "صحيح اإلسناْْٖٕ]
[، كالنسائي ِّّٔ[، كأبو داكد ]ُُّْٔ[، كأٞبد ]ُِِٖٗ[، كابن أيب شيبة ]ِْْ( أخرجو ا٢بميدم ]ّ)

[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: ُِّٖ[، كا٢باكم ]َْٗ[، كالطربا٘ب ]ّٖٕٗ]
 [.َُُِْالبيهقي ]

أف ا٢بلف الكاذب من الذنوب ا٤بتوعد  :ُب )صور الكذب(سيأٌب صادقنا؛ ألنو إذا حلف كاذبنا فإنو يأٍب، ك  ( أم:ْ)
  .عليها بالعذاب، كينبغي على من فعل ذلك أف يتوب إٔب اهلل 
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"رٗبا ٰبصل من الكالـ الساقط، ككثرة ا٢بٍىًلًف كيديكرىةه ُب النفس،  :قاؿ الطّْييبُّ 
ليزيل تلك الكدكرة كيصفيها، كفيو إشعاره بكثرة  ؛حتاج إٔب إزالتها كصفائها، فأمر بالصدقةفي

 .(ُ)التَّصىدُّؽ؛ فإف ا٤باء القليل الصاُب ال يكتسب من الكدر إال كيديكرىةن"
يقوؿ:  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  :كُب ا٢بديث

 .(ِ)((َقٌة للبركةالَحِلُف ُمنَػفَّْقٌة لِلسّْْلَعة، ُمْمحِ ))
فُّْق، ثمَّ َيْمَحقُ كُب ركاية: ))  .(ّ)((إيَّاكم وكثْػَرَة اْلَحِلِف في البيع، فإنَّو يُػنػَ

بفتح أك٥بما كثالثهما كاسكاف -")ا٤بنػٍفىقة( ك)ا٤بٍمحىقة(  : قاؿ اإلماـ النوكم
كينضم كفيو: النهي عن كثرة ا٢بلف ُب البيع؛ فإف ا٢بلف من غّب حاجة مكركه،  -ثانيهما

 .  (ْ)"-كاهلل أعلم-إليو ىنا تركيج السلعة، كرٗبا اغَبَّ ا٤بشَبم باليمْب 
٤بن  قوانْبى  خطورتو كعاقبتو، كسنُّ حرمتو ك  منو، كبيافي  عن الغش، كالتحذيري  البعدي  - ٖ

: و أكلى لو نفسي  ؿي تسوّْ   أمواؿ الناس بغّب حق 
ْؤِٜ٘نَِي حمس: قاؿ اهلل  ُٙ ْ َٚ يُْؤُذوَن ال ِي ٠ُٖا َواَّلٍّ َٙ ِد اْخَخ َِ تََصُت٠ا َذ ْْ ا ا َ٘ َِٜ٘اِت ةَِيْْيِ  ْؤ ُٙ ْ َوال

ًٜا تِي ُ٘ ا  ًٙ َخاًٛا ِإَوثْ ْٟ  [.ٖٓ]األحزاب: ىجسُب
كالغش من أشد اإليذاء؛ ٤با فيو من ا٣بداع، كاإلضرار باآلخرين، كإيصاؿ الشر إليهم، 

 كتزينو ٥بم من غّب علمهم. 
  

                                                

(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح ُُِٗ/ٕ( شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( )ُ)
(ٓ/َُُٗ.) 

 [.َُٔٔ[، مسلم ]َِٕٖ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.َُٕٔ( صحيح مسلم ]ّ)
 (.ْٓ-ْْ/ُُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ْ)
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من قاؿ: )) هلل أف رسوؿ ا عن أيب ىريرة  :كقد جاء ُب ا٢بديث
 . (ُ)((حمل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا فليس منا

 .(ِ)((ليس ِمنَّا من َغشَّ كُب لفظ: ))
هي  أف رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة ك  رىًة طىعىاـو فىأىٍدخىلى يىدى مىرَّ على صيبػٍ

قاؿ: أىصىابػىٍتوي السَّمىاءي يا ؟(( ما ىذا يا َصاِحَب الطََّعاـفيها، فػىنىالىٍت أىصىاًبعيوي بػىلىالن فقاؿ: ))
قاؿ  .(ّ)((أَفاَل َجَعْلَتُو فوَؽ الطََّعاـِ كي يَػَراُه النَّاس، من َغشَّ فليس ِمنّْيرسوؿ اهلل، قاؿ: ))

ا٤بهلب: "قولو: )ليس منا( أم: ليس متأسينا بسنتنا، كال مقتدينا بنا، كال ٩بتثالن لطريقتنا الٍب 
 .(ْ)٫بن عليها"

"كٓب يرد بو نفيو عن دين اإلسالـ، إ٭با أراد أنو ترؾ متابعتنا، ىذا   : كقاؿ الطييب
ا عن إخبارن  ا٤بوافقة كا٤بتابعة، قاؿ اهلل  :، يريد بو(أنا منك)كما يقوؿ الرجل لصاحبو: 

ِِّ٘نِ حمس : إبراىيم  ُٝ ْٚ حَتَِهِِن ٌَإٍِّٛ َٙ  .(ٓ)"[ّٔ]إبراىيم: ىجسَذ
  

                                                

 [.َُُ( صحيح مسلم ]ُ)
[ بلفظ: )من غش فليس ُُّٓ[، كالَبمذم ]ِّْٓ[، كأبو داكد ]ِِِْ[، كابن ماجو ]ِِٕٗأخرجو أٞبد ] (ِ)

ضد  -بالكسر- [. ك)الغش(َُِّٕقي ُب )الكربل( ]همنا(، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: البي
النصح من الغشش، كىو ا٤بشركب الكدر، أم: ليس على خلقنا كسنتنا. حاشية السندم على سنن ابن ماجو 

(ِ/ِٔ) 
[. ك)الصربة(: الكومة آّموعة من الطعاـ، ٠بيت صربة؛ إلفراغ بعضها على بعض. كمنو قيل َُِ( صحيح مسلم ]ّ)

أم: ا٤بطر. انظر: شرح النوكم على صحيح مسلم  ()أصابتو السماء()لسحاب: صبّب. للسحاب فوؽ ا
  (.ُٕٔ(، ٙبرير ألفاظ التنبيو )ص:َُٗ/ِ)

 (.ِٕٕ/ّشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ْ)
 (.ُٖٓ/ٔ(، كانظر: فيض القدير )ُُِٓ/ٕ( شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( )ٓ)
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أىٍىرىاؽى لىبػىننا قد  بن ا٣بطاب  "كقد بلغِب أف عمر :  قاؿ ابن عبد الربك 
 . (ُ)ًشيبى ٗباءو على ميرًيًد بػىٍيًعًو كاٍلًغشّْ بو"

 .(ِ)""كىذا ثابت عن عمر بن ا٣بطاب  : قاؿ ابن تيمية
ٯبتنب الغش ُب "ينبغي على ا٤بسلم أف  : ٧بمد بن صاّب العثيمْبكقاؿ الشيخ 

ّبىا، كُب ٝبيع ا٤بناصحات كا٤بشورات؛ كغ ،كرىن ،كصناعة ،كإجارة ،ٝبيع ا٤بعامالت من بيع
 :من فاعلو فقاؿ  فإف الغش من كبائر الذنوب، كقد تربأ النيب 

 ،كخيانة ،، كالغش: خديعة((من غش فليس مني))، كُب لفظ: ((من غشنا فليس منا))
كفقد للثقة بْب الناس، ككل كسب من الغش فإنو كسب خبيث حراـ ال يزيد  ،كضياع لألمانة

 .(ّ)" إال بعدا من اهللصاحبىو 
التالعب ُب األكزاف؛ كأف يكتب على كالغش ُب البيع كالشراء لو صور كثّبة منها: 

 إٔب غّب ذلك. العبوة كزننا معيننا ٍب ال يكوف كزهنا ُب ا٢بقيقة كذلك.
 أف ال ينشغل التاجر ٗبعاشو عن معاده، كأف يتذكر ا٤بوت، كا٢بساب ُب اآلخرة: - ٗ

فيكوف عمره  ،"ال ينبغي للتاجر أف يشغلو معاشو عن معاده :زإب قاؿ اإلماـ الغ
فيكوف  ،كما يفوتو من الربح ُب اآلخرة ال يفي بو ما يناؿ ُب الدنيا ،كصفقتو خاسرة ،اضائعن 

بل العاقل ينبغي أف يشفق على نفسو، كشفقتو على نفسو ٕبفظ  ،اشَبل ا٢بياة الدنيا باآلخرة
 .ك٘بارتو فيورأس مالو، كرأس مالو دينو 

أكٔب األشياء بالعاقل أحوجو إليو ُب العاجل، كأحوج شيء :  قاؿ بعض السلف
 إليو ُب العاجل أٞبده عاقبة ُب اآلجل. 

                                                

 (.ُٓٓ/ٔهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد )التم (ُ)
 (. ُُْ/ِٖ( ٦بموع الفتاكل )ِ)
 (.ِٓٓ/َِ( ٦بموع فتاكل كرسائل فضيلة الشيخ ٧بمد بن صاّب العثيمْب )ّ)
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 كإ٭با تتم شفقتو على دينو ٗبراعاة سبعة أمور:
: حسن النية ُب ابتداء التجارة، فلينو ّٔا: االستعفاؼ عن السؤاؿ، ككف الطمع األوؿ

ًتٍغنىاءن با٢بالؿ عنهم، كاٍسًتعىانىةن ٗبا يكسبو على الدين، كقيامنا بكفاية العياؿ عن الناس؛ اسٍ 
 ليكوف من ٝبلة آّاىدين بو.

كلينو النصح للمسلمْب، كأف ٰبب لسائر ا٣بلق ما ٰبب لنفسو، كلينو اتباع طريق 
كر ُب كل ما العدؿ، كاإلحساف ُب معاملتو كما ذكرناه، كلينو األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بن

 يراه ُب السوؽ.
فإذا أضمر ىذه النيات كاف عامالن ُب طريق اآلخرة، فإف استفاد ماال فهو مزيد، كإف 

 خسر ُب الدنيا ربح ُب اآلخرة.
: أف يقصد القياـ ُب صنعتو أك ٘بارتو بفرض من فركض الكفايات، فإف الثاني

لق، فانتظاـ أمر الكل بتعاكف الصناعات كالتجارات لو تركت بطلت ا٤بعايش كىلك أكثر ا٣ب
الكل كتكفل كل فريق بعمل، كمن الصناعات ما ىي مهمة، كمنها ما يستغُب عنها لرجوعها 
إٔب طلب التنعم كالتزين ُب الدنيا، فليشتغل بصناعة مهمة ليكوف لقيامو ّٔا كافيا عن 

 ا٤بسلمْب مهما ُب الدين.
كأسواؽ اآلخرة ا٤بساجد، قاؿ اهلل  : أف ال ٲبنعو سوؽ الدنيا عن سوؽ اآلخرة،الثالث
: حمس ِ ََكة ةِ ِإَويَخاءِ الزٍّ َٓ ِ ِإَوَُاِم الػٍّ رِ اَّللٍّ

ْْ ْٚ ذِ َْ َبًٌْم َخ ْٗ ِِتَاَرةٌ َو ًِِٟٟ
َْ حُْٖ [. ّٕ]النور: ىجسرَِجاٌل 

 ككاف السلف يبتدركف عند األذاف، كٱبلوف األسواؽ ألىل الذمة كالصبياف.
ُب السوؽ، كيشتغل بالتهليل  بل يالـز ذكر اهلل : أف ال يقتصر على ىذا، الرابع

 ُب السوؽ بْب الغافلْب أفضل. كالتسبيح، فذكر اهلل 
: أف ال يكوف شديد ا٢برص على السوؽ كالتجارة، كذلك بأف يكوف أكؿ الخامس

 داخل كآخر خارج.
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: أف ال يقتصر على اجتناب ا٢براـ، بل يتقي مواقع الشبهات، كمظاف الريب، السادس
يستفٍب قلبو، فإذا كجد فيو حزازة اجتنبو، كإذا ٞبل إليو سلعة رابو أمرىا سأؿ عنها، ككل ك 

 منسوب إٔب ظلم أك خيانة أك سرقة أك ربا فال يعاملو.
: ينبغي أف يراقب ٝبيع ٦بارم معاملتو مع كل كاحد من معامليو، فإنو مراقب السابع

 .(ُ)ك٧باسب، فليعد ا١بواب ليـو ا٢بساب"
  :- كما تقدـ ُب كالـ اإلماـ الغزإب–عد عن الشبهات الب - َُ

 .(ِ)((ومن وقع في الشبهات وقع في الحراـكقد جاء ُب ا٢بديث: ))
 ُب العمل. اإلخالص هلل  - ُُ
كاإلكثار من ٠باع ا٤بواعظ  ،التفقو ُب الدين كصحبة أىل العلم ا٣بّب كالصالح - ُِ

 الٍب ترغب ُب اآلخرة.
إيثار القناعة كالصرب كالرضا، ك كقىدىرًه ُب النَّفس،  بقضاًء اهلل  رسوخ اإلٲباف - ُّ

أف األرزاؽ كحظوظ ، كاإلٲباف بكعدـ االلتفات إٔب ما خيصَّ بو الغّب من أمور الدنيا الفانية
كأف ما قيدّْر الدنيا إ٭با ٘برم با٤بقادير، كأف نفسنا لن ٛبوت حٌب تستكمل رزقها كأجلها، 

جًَْاحمس :قاؿ اهلل يأتيو.  لإلنساف ال بدَّ أف ِ ادلَّ ْٗ ِِف اْْلًََاة ُٟ هِيَظَخ َ٘  ْٗ ُٟ َٜ َٜا ةَيْ ْٙ ُٚ ََُص  ىجسََنْ
 .[ِّؼ:]الزخر 

االلتزاـ بأحكاـ الشرع الَببية السليمة ا٤ببنية على القيم كاألخالؽ الفاضلة ك  - ُْ
 .ا٢بنيف كآدابو

٤بسلمْب، كالبعد أف تكوف سائر ا٤بعامالت قائمة على الصدؽ كالتناصح بْب ا  - ُٓ
 عن الغش ُب النصيحة:

                                                

 (.ُُٖ(، موعظة ا٤بؤمنْب )ص:ّٖ/ِإحياء علـو الدين ) (ُ)
 [ بألفاظ متقاربة.ُٗٗٓ[، صحيح مسلم ]ِٓ( صحيح البخارم ]ِ)
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 الغش ُب النصيحة ٤بن يطلبها يكوف بعدـ الصدؽ فيها.ك 
  بايعت رسوؿ اهلل))قاؿ:   عن جرير بن عبد اهللكُب ا٢بديث: 

 .(ُ)((على إقاـ الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم
: ٤بن؟ قلنا ،((الدين النصيحة))قاؿ:  أف النيب   عن ٛبيم الدارمك 

 .(ِ)((هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة المسلمين وعامتهم))قاؿ: 
إرادة ا٣بّب للمنصوح  ىي: كلمة يعرب ّٔا عن ٝبلة  (:النصيحة") :ا٣بطايب قاؿ 

كليس ٲبكن أف يعرب ىذا ا٤بعُب بكلمة كاحدة ٙبصرىا ك٘بمع معناىا غّبىا، كأصل النصح  ،لو
  .(ّ)"ذا خلصتو من الشمعنصحت العسل إ :يقاؿ ،ا٣بلوص :ُب اللغة
 .إرشادىم ٤بصا٢بهم ُب آخرهتم كدنياىم: نصيحة عامة ا٤بسلمْبك 

المسلم أخو المسلم ًل يظلمو وًل يسلمو، ومن كاف في حاجة كُب ا٢بديث: ))
أخيو كاف اهلل في حاجتو، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهلل عنو كربة من كربات يـو 

  .(ْ)((هلل يـو القيامةالقيامة، ومن ستر مسلما ستره ا
أم: ال يَبكو مع من يؤذيو، كال فيما يؤذيو، بل ينصره كيدفع  (،(وًل يسلمو))فقولو: 

 . (ٓ)عنو
  

                                                

 [.ٔٓ[، صحيح مسلم ]َِْٕ، ُِٕٓ، ُِْٕ، ُِٕٓ، َُُْ، ِْٓ، ٖٓ، ٕٓصحيح البخارم ] (ُ)
 [.ٓٓ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.ُِٔ/ْ( معآب السنن، أليب سليماف ا٣بطايب )ّ)
 [.َِٖٓ[، كمسلم ]ِِْْ( صحيح البخارم ]ْ)
 (.ٕٗ/ ٓ( انظر: فتح البارم، البن حجر )ٓ)
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ًل تحاسدوا، وًل )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
تناجشوا، وًل تباغضوا، وًل تدابروا، وًل يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اهلل 

((، كيشّب المسلم أخو المسلم، ًل يظلمو وًل يخذلو، وًل يحقره التقوى ىاىنا، (ُ)إخوانًا
بحسب امرئ من الشر أف يحقر أخاه المسلم، كل المسلم إٔب صدره ثالث مرات، ))

و  .(ِ)((على المسلم حراـ، دمو، ومالو، وعُر
لم المسلم أخو المسلم، ًل يخونو وًل يكذبو وًل يخذلو، كل المسكُب ركاية: ))

و ومالو ودمو  .(ّ)((على المسلم حراـ، عُر
 .(ْ)((المستشار مؤتمن)) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
فال ينبغي لو أف ٱبوف ا٤بستشّب بكتماف ، أف ا٤بستشار أمْب فيما يسأؿ من األمور :كمعناه

 .(ٓ)ا٤بصلحة كالداللة على ا٤بفسدة
 النصيحة كبذ٥با. أف ٰبذر داء ا٢بسد الذم ٲبنع قبوؿ – ُٔ
يراه، كأف ذلك الفعل سبب ٤بقتو كعقابو، كأف  أف يتذكر ا٤بطفف أف اهلل  – ُٕ

 ذلك القدر الذم ٰبصلو من التطفيف ٧بـر ال خّب فيو كال بركة.

                                                

و لصحيح مسلم(: "أم: كونوا كإخواف النسب ُب الشفقة كاحملبة كالرٞبة ُب )شرح  ( قاؿ أبو العباس القرطيبُ)
(، كانظر: طرح التثريب، ِّٓ/ٔكا٤بواساة كا٤بعاكنة كالنصيحة" ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم )

 (.ّْٖ/َُ(، فتح البارم، البن حجر )ٕٗ/ٖللعراقي )
 [. ِْٔٓ( صحيح مسلم ]ِ)
 [.ُٖٖٗقاؿ: "حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: البزار ][، ك ُِٕٗ( أخرجو الَبمذم ]ّ)
[، كقاؿ: "حسن"، كأخرجو أيضنا: البزار ِِِٖ[، كالَبمذم ]ُِٖٓ[، كأبو داكد ]ّْٕٓأخرجو ابن ماجو ] (ْ)

 [.َِِِّ[، كالبيهقي ]ْٖٓٔ]
 (.َِٕ/ِ(، قوت ا٤بغتذم )ُّٔٔ/ٖ(، مرقاة ا٤بفاتيح )َْٖ/ِ( انظر: حاشية السندم على سنن ابن ماجو )ٓ)
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أف يتذكر ا٤بطفف أف ذلك الفعل القبيح قد يورثو لغّبه كال سيما ألبنائو،  - ُٖ
 .-كما تقدـ- فيحمل كزره ككزه من اقتدل بو كاتبعو

كالسلف  ،كصحابتو الكراـ رضواف اهلل عليهم ،أف يطالع سّبة النيب  - ُٗ
 الصاّب، كما كانوا عليو من الصرب كالقناعة كالرضا كالشكر.

 بالدعاء بأف يكفيىو ٕباللو عن حرامو. تضرُّع ا٤بسلم إٔب اهلل  - َِ
 الصرب ُب ٙبصيل الرزؽ ا٢بالؿ بالوسائل ا٤بباحة. - ُِ
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 اضحاديػواضثالثوناضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سيػآظغظػاضذعبػواضغضظػاضذربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 :في آنية الذىب والفضة أوًًل: ما جاء في التحذير من الشرب
 ،ا فيو من الفخر كا٣بيالء٤ب ؛ُب آنية الذىب كالفضة عن الشرب هنى النيب 

با٤بداين،   أيب ليلى، قاؿ: كاف حذيفةعن ابن جاء ُب ا٢بديث:  قلوب الفقراء.ككسر 
بقدح فضة فرماه بو، فقاؿ: إ٘ب ٓب أرمو إال أ٘ب هنيتو فلم ينتو، كإف  (ُ)فاستسقى، فأتاه ًدٍىقىافه 

ىن ))هنانا عن ا٢برير كالديباج، كالشرب ُب آنية الذىب كالفضة، كقاؿ:  النيب 
 .(ِ)((ىي لكم في اآلخرةلهم في الدنيا، و 

بسبع ونهانا عن   أمرنا رسوؿ اهلل))قاؿ:   عن الرباء بن عازبك 
سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء 
، وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذىب، وعن الشرب في  السالـ، ونصر المظلـو

                                                

ىو بكسر الداؿ على ا٤بشهور، كحكي ضمها، كىو زعيم فالحي العجم. كقيل: زعيم القرية كرئيسها،  ()دىقاف()( ُ)
 (.ّٓ/ُْكىو ٗبعُب األكؿ. انظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )

 [.َِٕٔ[، مسلم ]ُّٖٓ، ّّٔٓ، ِّٔٓ، ِْٔٓ( صحيح البخارم ]ِ)
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آنية الفضة، وعن المياثر والقسي، وعن لبس الحرير والديباج ))، أك قاؿ: ((الفضة
 .(ُ)((واإلستبرؽ

ة لغّب ضركرة: الوعيد الشديد ٩با يدؿ على ًعظىم استعماؿ أكا٘ب الذىب كالفضكقد ُب 
 أف رسوؿ اهلل  عن أيْـّ سلمة، زكج النيب الذنب كما جاء ُب ا٢بديث: 

  .(ِ)((َجْرِجُر في بطنو نار جهنمالذي يشرب في آنية الفضة، إنما يُ ))قاؿ: 
من شرب )) :قالت: قاؿ رسوؿ اهلل   أـ سلمةكعند )مسلم( عن 

 .(ّ)((ا من جهنمفي إناء من ذىب، أو فضة، فإنما ُيَجْرِجُر في بطنو نارً 
كأٝبع ا٤بسلموف على ٙبرٙب األكل كالشرب ُب إناء الذىب ": قاؿ اإلماـ النوكم 

كٓب ٱبالف ُب ذلك أحد من العلماء إال ما حكاه  ،على ا٤برأةكإناء الفضة على الرجل ك 
 كحكوا عن داكد الظاىرم .ٰبـر ا أنو يكره كالقدٲبن  قوالن  ي أصحابنا العراقيوف أف للشافع

: أما قوؿ  .كىذاف النقالف باطالف ،ٙبرٙب الشرب كجواز األكل كسائر كجوه االستعماؿ
ك٤بخالفة  ،اث ُب النهي عن األكل كالشرب ٝبيعن ٤بنابذة صريح ىذه األحادي ؛داكد فباطل
انعقد اإلٝباع على ٙبرٙب األكل كالشرب كسائر االستعماؿ ُب  :قاؿ أصحابنا .اإلٝباع قبلو

                                                

بفتح ا٤بيم كسكوف الياء آخر ا٢بركؼ -ا٤بيثرة  :ٝبع ()كا٤بياثر(ك)[. َِٔٔ[، مسلم ]ّٓٔٓ( صحيح البخارم ]ُ)
بفتح - ()القسي(): كىي فراش صغّب من ا٢برير ٧بشو بالقطن ٯبعلو الراكب ٙبتو. ك-كفتح الثاء ا٤بثلثة كالراء

صرية. ضرب من ثياب كتاف ٨بلوط ٕبرير ينسب إٔب قرية بالديار ا٤ب :-كتشديد السْب ا٤بهملة ا٤بكسورةالقاؼ 
بفتح الداؿ - ()الديباج()كقيل: ىو القز كىو الردمء من ا٢برير، أبدلت الزام سيننا. ك :كقاؿ الكرما٘ب 

يبىا. ٝبعو: دبا -ككسرىا ضرب من الديباج غليظ، قيل: كفيو  (اإلستربؽ())كبيج، كىو عجمي معرب: الدّْ
"كالديباج كاإلستربؽ حراـ؛  :النوكم  ذىب، كىو فارسي. كقيل: الرقيق، كىو تعريب: استربؾ. قاؿ اإلماـ

(، كانظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم ّْ/ُْألهنما من ا٢برير" شرح النوكم على صحيح مسلم )
(َِ/ُٖٓ( ،)ُِ/َِّ- َِْ.) 

 [.َِٓٔ[، مسلم ]ّْٔٓ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.َِٓٔ( صحيح مسلم ]ّ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

67 

 

إناء ذىب أك فضة إال ما حكي عن داكد كقوؿ الشافعي ُب القدٙب فهما مردكداف بالنصوص 
 .(ُ)"كاإلٝباع

اإلٝباع على ٙبرٙب الشرب ُب   ركنقل بن ا٤بنذ" :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
كعن الشافعي  .فكأنو ٓب يبلغو النهي ،آنية الذىب كالفضة إال عن معاكية بن قرة أحد التابعْب

ألف علتو ما فيو من التشبو  ؛كنقل عن نصو ُب حرملة أف النهي فيو للتنزيو (القدٙب)ُب 
 ؛كىذا الالئق بو .بو عنوكمن أصحابو من قطع  .على التحرٙب (ا١بديد)كنص ُب  .باألعاجم

 .(ِ)"لثبوت الوعيد عليو بالنار
 .فصل: كيكره استعماؿ أكا٘ب الذىب كالفضةُب )ا٤بهذب(: "  الشّبازمكقاؿ 

ألنو إ٭با هني  ؛: كراىية تنزيو(القدٙب)قاؿ ُب  ،قوالف ؟كىل يكره كراىية تنزه أك ٙبرٙب
  .التحرٙب كىذا ال يوجب ،للسرؼ كا٣بيالء كالتشبو باألعاجم ؛عنو

الذي )) :لقولو  ؛كىو الصحيح ،: يكره كراىية ٙبرٙب(ا١بديد)كقاؿ ُب 
فدؿ على  ،فتوعد عليو بالنار ((،يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفو نار جهنم

فأشبو الصالة ُب الدار  ،ألف ا٤بنع ال ٱبتص بالطهارة ؛الوضوء أنو ٧بـر كإف توضأ منو صح
كإ٭با ا٤بعصية ُب  ،ء ىو جرياف ا٤باء على األعضاء كليس ُب ذلك معصيةكألف الوضو  ؛ا٤بغصوبة

ألف  ؛افإف أكل أك شرب منو ٓب يكن ا٤بأكوؿ كا٤بشركب حرامن  ،استعماؿ الظرؼ دكف ما فيو
 كأما اٚباذىا ففيو كجهاف:  .ا٤بنع ألجل الظرؼ دكف ما فيو

  .ٚباذألف الشرع كرد بتحرٙب االستعماؿ دكف اال ؛: أنو ٯبوزأحدىما
  

                                                

 (.ِْٗ/ُآّموع شرح ا٤بهذب )(، كانظر: ِٗ/ ُْ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 (. ِْٕ -ِْٔ/ُ(، كانظر: آّموع شرح ا٤بهذب )ْٗ/ َُفتح البارم ) (ِ)
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  .(ُ)ألف ما ال ٯبوز استعمالو ال ٯبوز اٚباذه كالطنبور كالرببط ؛ال كىو األصح :والثاني
كما أشبههما من األجناس ا٤بثمنة ففيو قوالف: ركل حرملة  (ِ)كأما أكا٘ب البلور كالفّبكزج

نو ٯبوز أنو ال ٯبوز ألنو أعظم ُب السرؼ من الذىب كالفضة فهو بالتحرٙب أكٔب كركل ا٤بز٘ب أ
 .(ّ)"ألف السرؼ فيو غّب ظاىر ألنو ال يعرفو إال ا٣بواص من الناس ؛كىو األصح

استعماؿ اإلناء من ذىب أك فضة حراـ على ا٤بذىب " :كقاؿ اإلماـ النوكم 
 .(ْ)"الصحيح ا٤بشهور كبو قطع ا١بمهور

قة من فيحـر استعما٥بما ُب األكل كالشرب كالطهارة كاألكل با٤بلعكُب )ا٤برقاة(: "
ا، ا أك كبّبن أحدٮبا، كالتجمر ٗبجمرتو، كالبوؿ ُب اإلناء كسائر استعما٥بما، سواء كاف صغّبن 

قالوا: كإف ابتلي بطعاـ فيهما فليخرجهما إٔب إناء آخر من غّبٮبا، كإف ابتلي بالدىن ُب 
قاركرة فضة فليضمو ُب يده اليسرل، ٍب يصبو ُب اليمُب كيستعملو، كٰبـر تزيْب البيوت 

 كا٢بوانيت كغّبٮبا بأكانيهما. 
  

                                                

( )الطنبور( فبضم الطاء كالباء كالرببط بفتح البائْب ا٤بوحدتْب، كىو العود كاألكتار، كىو فارسي. كمعناه بالفارسية: ُ)
و منصور موىوب بن أٞبد بن ٧بمد بن ا٣بضر صدر البط كعنقو؛ ألف صورتو تشبو ذلك. قاؿ اإلماـ أب

ا١بواليقي ُب كتابو: )ا٤بعرب(: ىو معرب، كتكلمت بو العرب قدٲبنا، كىو من مالىي العجم. قاؿ ا١بواليقي: 
 (.ِْٖ/ُك)الطنبور( معرب، كقد استعمل ُب لفظ العرب قاؿ: كالطنبار لغة فيو. آّموع شرح ا٤بهذب )

كضم الراء كفتح الزام. ك)البلور( بكسر الباء كفتح الالـ ىذا ىو ا٤بشهور. كيقاؿ بفتح الباء )الفّبكزج( فبفتح الفاء  (ِ)
. -كاهلل أعلم-كضم الالـ. ك٩بن حكي عنو ىذا الثا٘ب: أبو القاسم ا٢بريرم، كىاتاف اللفظتاف أيضا عجميتاف 

 (.ِْٖ/ُآّموع شرح ا٤بهذب )
 (.َّ-ِٗ/ُاؽ الشّبازم )( ا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي، أليب اسحّ)
 (.ِْٖ/ُآّموع شرح ا٤بهذب ) (ْ)
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كاألصحاب: كلو توضأ أك اغتسل من إناء ذىب أك فضة عصى   كقاؿ الشافعي
كغسلو، ككذا لو أكل أك شرب منو يعصي كال يكوف ا٤بأكوؿ كا٤بشركب  كضوؤهبالفعل كصح 

ذلك ألف  ؛كأما إذا اضطر إليهما فلو استعمالو، كما يباح لو ا٤بيتة كبيعهما صحيح .احرامن 
 .(ُ)"عْب طاىرة ٲبكن االنتفاع ّٔا بعد الكسر

 
 ثانًيا: الوقاية من ىذا الفعل والعالج:

كتكوف الوقاية من ىذا الفعل: بلزـك التواضع، كمراعاة أحواؿ الناس كمشاعرىم، كإعانة 
كالتفقو ُب الدين،  ،كرسولو  ،الفقراء كاحملتاجْب كمواساهتم، كطاعة اهلل 

، كتذكر ا٤بوت كاآلخرة، كالتفكر ُب أسباب النعم، كاالنتفاع ٗبواعظوتدبر آيات القرآف ك 
 كا٤بتكربين. االعتبار بعاقبة ا٤بغركرينك  على نعمو، كشكر ا٤بنعم 

   
                                

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (.ِْٕٗ/ ٕ( مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )ُ)
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 أوًًل: تعريف المجاىرة:
ا١بٍهرىة: ما ظهر. كرآه جهرة: ٓب يك بينهما ًسَبه، كُب التنزيل: ك ا١بهر: ضد السر. 

َرةً حمس ْٟ َ َج رَِٛا اَّللٍّ
َ
كجىهىرى بكالمو كدعائو كصوتو  تىَب عىنَّا ًبشىٍيءو.غّبى ميسٍ  :أم [،ُّٓ:النساء] ىجسأ

: أعلن بو كأظهره، كيعدياف بغّب حرؼ، ا كًجهارن كصالتو كقراءتو ٯبىٍهىري جىٍهرن  ا، كأٍجهىرى كجىٍهوىرى
فيقاؿ: جهر الكالـ كأجهره، كقاؿ بعضهم: جهر: أعلى الصوت، كأجهر: أعلن. ككل 

 .(ُ)رفع بو صوتو :إعالف: جهر. كجهر بالقوؿ
  .(ِ)"كإٍجهاري الكالـ: إعالنو": قاؿ ا١بوىرم 

ا١بيم كا٥باء كالراء أصل كاحد، كىو إعالف الشيء ككشفو ": كقاؿ ابن فارس 
 .(ّ)"عاليو :جهرت بالكالـ أعلنت بو. كرجل جهّب الصوت، أم :كعلوه. يقاؿ
أما  السمع.لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر أك حاسة  :جىٍهر يقاؿ(: "ا٤بفرداتكُب )

َرةً حمس :ا، قاؿ اهلل البصر فنحو: رأيتو ًجهىارن  ْٟ َ َج َّ َخِتٍّ ََٛرى اَّللٍّ َ َٚ ل ِ٘ ْٚ ُْٛؤ  [،ٓٓ:]البقرة ىجسَٕ
َرةً حمس ْٟ َ َج رَِٛا اَّللٍّ

َ
 كمنو: جىهىرى  البئر كاٍجتػىهىرىىىا: إذا أظهر ماءىا.، [ُّٓ:النساء] ىجسأ

                                                

 (.ُْٗ/ْ(، لساف العرب )َُٔ/ْانظر: احملكم كاحمليط األعظم، مادة: )جهر( ) (ُ)
 (.ُٖٔ/ِ( الصحاح، مادة: )جهر( )ِ)
 (.ْٕٖ/ُ( مقاييس اللغة، مادة: )جهر( )ّ)
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 كقيل: ما ُب القـو أحد ٯبهر عيِب.
 لظهوره للحاسة. ؛و، كىو ما إذا بطل بطل ٧بمولو، ك٠بي بذلككا١بوىر: فوعل من

َر ةِِٝ حمس :كأٌما السمع، فمنو قولو  َٟ ْٚ َج َ٘ ٠َْل َو َِ َِسٍّ إْ
َ
ْٚ أ َ٘  ْٗ ُِْٜ٘س  [،َُ:]الرعد ىجسَش٠َاٌء 

ْخَف حمس :كقاؿ 
َ
ٍّ َوأ ُٗ الّْسِ ُٝ َحْهَٖ ٠ِْل ٌَإٍِّٛ َِ ْر ةِإْ َٟ ُٗ حمس [،ٕ:]طو ىجسِإَوْن َِتْ ُٝ َحْهَٖ ٠ِْل  إٍِّٛ َِ َٚ إْ ِ٘ َر  ْٟ اْْلَ

٠ُٙنَ  ا حَْسُخ َ٘  ُٗ ُروا ةِِٝ حمس [،َُُ:]األنبياء ىجسَويَْهَٖ َٟ وِ اْج
َ
ْٗ أ وا ٠ََُُْٕس ِِسَّ

َ
ْر حمس [،ُّ:]ا٤بلك ىجسَوأ َٟ َْ َِتْ َو

ا َٟ ِ َْ ُُتَاٌِْج ة َّ َو ِ ح َٓ ْٗ حمس كقاؿ: [،َُُ:]اإلسراء ىجسةَِػ رِ َبْهِؾُس ْٟ َج َْ ٠ِْل  َِ ُروا ََلُ ةِإْ َٟ َْ َِتْ َو
كقيل: كالـ جوىرم، كجىًهّب، كرجل جهّب يقاؿ لرفيع الصوت، ك٤بن  [،ِ:]ا٢بجرات ىجسْهٍؼ ِِلَ 

 .(ُ)"ٯبهر ٢بسنو
أف يرتكب الٌشخص اإلٍب عالنية، أك يرتكبو سرٌا  :ُب االصطالحآّاىرة با٤بعصية ك 

 لو. ا بسَب اهلل مستهينن الناس  و ٱبرب بو بعد ذلك كلكنَّ  ،فيسَبه اهلل 
"آّاىركف: الذين ٯباىركف بالفواحش كيتحدثوف ٗبا قد فعلوه  :وزم قاؿ ابن ا١ب

 .(ِ)منها سرِّا، كالناس ُب عافية من جهة أهنم مستوركف، كىؤالء مفتضحوف"
 ككشف ما سَب اهلل ،كآّاىر الذم أظهر معصيتو" :كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

 عليو"(ّ) . 
 . (ْ)((ى إًل المجاىرينُكلُّ ُأمَِّتي ُمَعافً )): ُب ا٢بديث كقد جاء

  

                                                

(، كانظر: بصائر ذكم التمييز، بصّبة ُب َِٗ -َِٖفردات ُب غريب القرآف، للراغب، مادة: )جهر( )ص: ا٤ب( ُ)
 (.ِٕٖ -ِٖٔ(، كانظر: الفركؽ اللغوية )ص: َْْ/ِا١بهر )

 .(ّٕٗ/ّ( كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب )ِ)
 (.ْٕٖ/ َُفتح البارم ) (ّ)
 ( سيأٌب.ْ)
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من جاىر  :آّاىر ُب ىذا ا٢بديث ٰبتمل أف يكوف": قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
كٰبتمل أف يكوف على ظاىر  .إرادة ا٤ببالغة :كالنكتة ُب التعبّب بفاعل ،جهر بو :ٗبعُب ،بكذا

وكد كبقية ا٢بديث ت .ا بالتحدث با٤بعاصيالذين ٯباىر بعضهم بعضن  :كا٤براد ،ا٤بفاعلة
 . (ُ)"االحتماؿ األكؿ

 
 :المجاىرة بالمعصيةثانًيا: التحذير من 

: أف يرتكب بالعذابإف من أعظم األفعاؿ ا٤بنكرة، كأكرب الذنوب ا٤بتوعد عليها 
كلكنَّو ٱبرب بو بعد ذلك مستهيننا  ،الٌشخص اإلٍب عالنية، أك يرتكبو سرِّا فيسَبه اهلل 

كُب ىذا ما فيو من  ،كيتباىى ٗبعصيتو هلل  بل إف البعض يتفاخر ،لو بسَب اهلل 
 كاالستخفاؼ بالشريعة. ،الوقاحة، كا١برأة على اهلل 

 كقد جاءت اآليات كاألحاديث ٙبذّْر من آّاىرة با٤بعاصي.
 :آّاىرة با٤بعصيةكأبدأ ٗبا جاء من اآليات ُب التحذير من 

رَُخ٠حمس :قاؿ اهلل  - ُ ٍْ َٚ َح ِي ْٗ َْ ََتَْصََبٍّ اَّلٍّ َ ا ل َٙ ِ ُدوا ة َٙ ْن َُيْ
َ
ح٠َْا َويُِدت٠ََّن أ

َ
ا أ َٙ ِ َن ة

 ٌٗ ِْل
َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ َٚ إَْهَذاِب َول ِ٘ اَزةٍ  ٍَ َٙ ِ ْٗ ة ُٟ ٍّٜ َٓ ََتَْصبَ َه٠ُٖا ٌَ ٍْ  .[ُٖ]آؿ عمراف:  ىجسَح

من ا٢بمد  إف من الذُّنوب ا٤بتوعد عليها بالنار: آّاىرة با٤بعاصي، كالفرح ّٔا، ك٧ببة 
ْن حمسعن أىل ذلك:  قاؿ اهلل  كما،  غّب فعل

َ
ح٠َْا َويُِدت٠ََّن أ

َ
ا أ َٙ ِ رَُخ٠َن ة ٍْ َٚ َح ِي َْ ََتَْصََبٍّ اَّلٍّ

 ٌٗ ِْل
َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ َٚ إَْهَذاِب َول ِ٘ اَزةٍ  ٍَ َٙ ِ ْٗ ة ُٟ ٍّٜ َٓ ََتَْصبَ َه٠ُٖا ٌَ ٍْ ْٗ َح َ ا ل َٙ ِ ُدوا ة َٙ كا٤بعُب: ال ٙبسنب  ،ىجسَُيْ

كٰببوف أف ٰبمدكا ٗبا ٓب يفعلوا من الوفاء  ،ا٢بق ،ككتماف الذين يفرحوف ٗبا فعلوا من التدليس
. فائزين بالنجاة منو ،أم ،با٤بيثاؽ كإظهار ا٢بق كاإًلخبار بالصدؽ، ٗبفازة ٗبنجاة من العذاب

ٌٗ حمس ِْل
َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ  معجل. الدنيا ُب ٥بم الذم مع مؤجل، اآلخرة ُب ىجسَول

                                                

 (.ْٕٖ/َُفتح البارم ) (ُ)
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ْٗ يَْصخَِفْم ِ٘حمس :قاؿ اهلل  - ِ َ ْٚ ل َ٘ َٜاِت َو ْؤِ٘ ُٙ ْ ْدَػَٜاِت ال ُٙ ْ ْن َحَِْٜٓح ال
َ
ًْ أ ٠ْ ـَ  ْٗ ُْٜس

ْٚ بَْهٍؼ  ِ٘  ْٗ ْٗ بَْهُؾُس اُِٛس َٙ ُٗ بِإِي ْنَٖ
َ
ُ أ َٜاِت َواَّللٍّ ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ُٗ ال ْٚ َذَخًَاحُِس ِ٘  ْٗ اُُٛس َٙ ْح

َ
ْج أ َٓ ا َمَٖ َ٘  ْٚ ِٙ ٌَ

هْ  َٙ ْ ٍّٚ ةِال ُٞ ُج٠َر
ُ
ٍّٚ أ ُٞ ٍّٚ َوآح٠ُ ِٟ ِٖ ْٞ َ

ٍّٚ بِإِذِْن أ ُٞ خٍِّخَذاِت ٌَاِْٛسُد٠ ُ٘  َْ َٜاٍت َدْْيَ ُمَصاٌَِداٍت َو ُروِف ُُمَْػ
ْخَدانٍ 

َ
ٌّٔ حمس :كقاؿ [، ِٓ]النساء: ىجسأ َِٓخاَب ِخ وح٠ُا إْ

ُ
َٚ أ ِي َهاُم اَّلٍّ ـَ ًَِّتاُت َو ُٗ إفٍّ ٍّٔ َُٕس ِخ

ُ
اْْل٠ََْم أ

ْدَػ  ُٙ ْ َٜاِت َوال ِ٘ ْؤ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ْدَػَٜاُت  ُٙ ْ ْٗ َوال ُٟ َ ٌّٔ ل ْٗ ِخ ُس ُ٘ َها ـَ ْٗ َو ِٓخَاَب َُٕس وح٠ُا إْ
ُ
َٚ أ ِي َٚ اَّلٍّ ِ٘ َٜاُت 
ْخَدانٍ 

َ
خٍِّخِذي أ ُ٘  َْ ٍّٚ ُُمِْػٜنَِي َدْْيَ ُمَصاٌِِدنَي َو ُٞ ُج٠َر

ُ
ٍّٚ أ ُٞ ٠ ُٙ ْٗ إَِذا آحَيُْخ ْٚ َرتُِْٖس  [.ٓ]ا٤بائدة: ىجسِ٘

 :كا٤بتخذات أخداف .ا٤بسافحات: ا٤بعلنات بالزنا أنو قاؿ:  عن ابن عباسكقد ركم 
 ،قاؿ: كاف أىل ا١باىلية ٰبرموف ما ظهر من الزنا كيستحلوف ما خفي .دذات ا٣بليل الواح

َْ حمس: فأنزؿ اهلل  ،كأما ما خفي فال بأس بذلك ،يقولوف: أما ما ظهر منو فهو لـؤ َو
 َٚ ا بََف َ٘ ا َو َٟ ِْٜ٘ َر  َٟ ا َك َ٘ ٠َاِخَض  ٍَ َرب٠ُا إْ ِْ  :كا٤براد بتحرٲبهم لزنا العالنية .(ُ)[ُُٓ]األنعاـ: ىجسَت

 . (ِ)ااحو، كعد ما يأتيو لئيمن استقب
يكوف خاصا فيكوف للمرأة  م، فالسر كعلِب ما١باىلية قسمْب: سر  ُبقد كاف الزنا ك 

 كىو ا٤براد بالسفاح. ،ايكوف عامِّ  ا كال تبذؿ نفسها لكل أحد، كالعلِبيزٗب ّٔا سرِّ  (ّ)خدف
 .(ْ)ايات ا٢بمر لتعرؼ مناز٥بنككاف البغايا من اإلماء ينصنب الرَّ 

                                                

 (.َْٗ/ِ(، الدر ا٤بنثور )ُّٗ/ٖ الطربم )تفسّب( ُ)
 (.ُٗ/ٓا٤بنار )( ِ)
ثيها فهدمو اإلسالـ، قاؿ " :ُب )العْب(قاؿ ( ّ) َْ حمس :اهلل ًخٍدفي ا١بارية: ٧بدثها، ككانوا ال ٲبتنعوف من ًخٍدفي ٰبيىدّْ َو

ْخَدانٍ 
َ
خٍِّخَذاِت أ اًدنيكى يكوف معك  [.ِٓ]النساء: ىجسُ٘ . العْب، مادة: "ُب ظاىر أمرؾ كباطنوكا٣ًبدافي كا٣بىديني: ٨بي
"ا٣بًٍدفي كا٣بىديني: الصديق. يقاؿ: خادنت الرجل. كمنو خدف  :(. كقاؿ ا١بوىرم ِِّ/ْ)خدف(، )

 (.َُِٕ/ٓا١بارية" الصحاح )
))أف النكاح ُب ا١باىلية كاف على أربعة أ٫باء: فنكاح منها نكاح الناس  :عن عائشة  :جاء ُب ا٢بديث (ْ)

: ٱب طب الرجل إٔب الرجل كليتو أك ابنتو، فيصدقها ٍب ينكحها، كنكاح آخر: كاف الرجل يقوؿ المرأتو إذا اليـو
 =طهرت من طمثها: أرسلي إٔب فالف فاستبضعي منو، كيعتز٥با زكجها كال ٲبسها أبدا، حٌب يتبْب ٞبلها من
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 عن أيب ىريرة، كما جاء ُب ا٢بديث: البغاياب من التشبو د حذَّر النيبُّ كق
  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: (( صنفاف من أىل النار لم أرىما، قـو معهم

سياط كأذناب البقر يضربوف بها الناس، ونساء كاسيات عاريات ُمِمياَلٌت مائالت، 
الجنة، وًل يجدف ريحها، وإف ريحها ليوجد  وسهن َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت المائلة، ًل يدخلنؤ ر 

 كقد تقدـ بياف ا٢بديث. .(ُ)((من مسيرة كذا وكذا
ُ  َُيِبَّ  َْ حمس :قاؿ اهلل  - ّ رَ  اَّللٍّ ْٟ ٠ءِ  اْْلَ َٚ  ةِالصَّ ٠ْلِ  ِ٘ َِ ٍّْ  إْ

ِ ْٚ  إ َ٘  َٗ ِ ُ  َوََكنَ  ُكٖ ًًِٙها اَّللٍّ  َش
ا ًٙ ظلمة أهنم مع ظلمهم يستطيلوف من شأف كثّب من القد تقدـ أف ك  [.ُْٖ]النساء: ىجسَنًِٖ

 بألسنتهم على من ظلموه، كينالوف من عرضو.
ًُْجَزْوَن حمس :قاؿ اهلل  - ْ َٗ َش ثْ ِ

ِْ َٚ يَْسِصت٠َُن ا ِي ُٝ إِنٍّ اَّلٍّ َٜ ـِ ِٗ َوبَا ذْ ِ
ِْ َوَذُروا َكاَِٞر ا

ََت٠ٌُِنَ  ِْ ا ََك٠ُٛا َح َٙ ِ ِٗ وَ حمس :قولو  [.َُِ]األنعاـ: ىجسة ذْ ِ
ِْ ُٝ َوَذُروا َكاَِٞر ا َٜ ـِ معصيتو ُب  ، أم:ىجسبَا

 .(ِ)السر كالعالنية

                                                                                                                                       

٭با يفعل ذلك رغبة ُب ٪بابة ذلك الرجل الذم تستبضع منو، فإذا تبْب ٞبلها أصأّا زكجها إذا أحب، كإ=
الولد، فكاف ىذا النكاح نكاح االستبضاع. كنكاح آخر: ٯبتمع الرىط ما دكف العشرة، فيدخلوف على ا٤برأة،  
كلهم يصيبها، فإذا ٞبلت ككضعت، كمر عليها لياؿ بعد أف تضع ٞبلها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل 

: قد عرفتم الذم كاف من أمركم كقد كلدت، فهو ابنك يا فالف، منهم أف ٲبتنع، حٌب ٯبتمعوا عندىا، تقوؿ ٥بم
تسمي من أحبت با٠بو فيلحق بو كلدىا، ال يستطيع أف ٲبتنع بو الرجل، كنكاح الرابع: ٯبتمع الناس الكثّب، 
 فيدخلوف على ا٤برأة، ال ٛبتنع ٩بن جاءىا، كىن البغايا، كن ينصنب على أبوأّن رايات تكوف علما، فمن أرادىن

دخل عليهن، فإذا ٞبلت إحداىن ككضعت ٞبلها ٝبعوا ٥با، كدعوا ٥بم القافة، ٍب أ٢بقوا كلدىا بالذم يركف، 
با٢بق، ىدـ نكاح ا١باىلية كلو إال  فالتاط بو، كدعي ابنو، ال ٲبتنع من ذلك، فلما بعث ٧بمد 

(( صحيح البخارم ]  [.ُِٕٓنكاح الناس اليـو
  .[. كقد تقدـُِِٖ( صحيح مسلم ]ُ)
(، أحكاـ ِّّ/ّ(، تفسّب ابن كثّب )ْٔ/ِ(، تفسّب عبد الرزاؽ الصنعا٘ب )ِٕ/ُِ( انظر: تفسّب الطربم )ِ)

 (.َِٕ/ِالقرآف، للقاضي أيب بكر بن العريب )
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ْٔ حمس :قاؿ اهلل  - ٓ ُٔ  تََهال٠َْا ُُ حْ
َ
ا أ ْٗ  َخرٍّمَ  َ٘ ْٗ  َربَُّس ٍّْ  َنًَُْٖس  َطيْئًا ةِِٝ  تُْْشُِك٠ا أَ

 ِٚ يْ َْ  إِْخَصاًٛا َوبِال٠َْادِلَ ُخ٠ُٖا َو ِْ ْٗ  َت َدُز َْ ْو
َ
ْٚ  أ قٍ  ِ٘ َٓ ُٚ  إِْم ْٗ  ََنْ ُٞ  َْٛرزُُُُس َْ  ْٗ ِإَويٍّا َرب٠ُا َو ِْ ٠َاِخَض  َت ٍَ  إْ

ا رَ  َ٘ َٟ ا َك َٟ ا ِْٜ٘ َ٘ َٚ  َو َْ  بََف ُخ٠ُٖا َو ِْ َس  َت ٍْ ٍِِّٕت  انلٍّ ُ  َخرٍّمَ  ا ٍّْ  اَّللٍّ
ِ َِّ  إ ْٗ  ةِاْْلَ ْٗ  َذُِٕس اُز ْٗ  ةِِٝ  وَغٍّ ٍُّٖس  ََٕه

َْ حمسالقوؿ ُب تأكيل قولو: " : قاؿ أبو جعفر [.ُُٓ]األنعاـ:  ىجسَتْه٠ُِِٖنَ  َرب٠ُا َو ِْ  َت
٠َاِخَض  ٍَ ا إْ رَ  َ٘ َٟ ا َك َٟ ا ِْٜ٘ َ٘ َٚ  َو يقوؿ تعأب ذكره: كال تقربوا الظاىر من األشياء احملرمة : ىجسبََف

ا ُب خفاء ال عليكم، الٍب ىي عالنية بينكم ال تناكركف ركؤّا، كالباطن منها الذم تأتونو سرِّ 
 .(ُ)"٘باىركف بو، فإف كل ذلك حراـ

ْٔ حمس :قاؿ اهلل  - ٔ ا ُُ َٙ َ  رٍّمَ خَ  إِجٍّ ٠َاِخَض  َرَّبِ ٍَ ا إْ رَ  َ٘ َٟ ا َك َٟ ا ِْٜ٘ َ٘ َٚ  َو َٗ  َبَف ثْ ِ
ِْ  َواِْلَْغَ  َوا

َِّ  ةَِيْْيِ  نْ  اْْلَ
َ
ِ  تُْْشُِك٠ا َوأ ا ةِاَّللٍّ َ٘  ْٗ َ ِْل  ل نْ  ُشَْٖفاًٛا ةِِٝ  ُحَنّ

َ
٠ل٠ُا َوأ ُِ ِ  لََعَ  َت ا اَّللٍّ ٠ُٙنَ  َْ  َ٘  ىجسَتْهَٖ

 [.ّّ]األعراؼ:
ِ  إِنٍّ حمس :قاؿ اهلل  - ٕ َٚ اَّلٍّ نْ  َُيِت٠َّنَ  ي

َ
اِخَظثُ  تَِظًمَ  أ ٍَ َٚ  ِِف  إْ ِي ٠ُٜا اَّلٍّ َ٘ ْٗ  آ ُٟ َ ٌٗ  َنَذاٌب  ل ِْل

َ
 أ

جًَْا ِِف  ِ  ادلَّ ِخَرة ٌْ ُ  َوا ُٗ  َواَّللٍّ ْٗ  َحْهَٖ جُْخ
َ
٠ُٙنَ  َْ  َوأ  [.ُٗ]النور: ىجسَتْهَٖ

كقد جاءت كذلك األحاديث ٙبذّْر السالكْب من آّاىرة با٤بعاصي، كمن ذلك: ما 
 .البغايا التحذير من التشبو تقدـ ُب

 : ٠بعت رسوؿ اهلل أنو قاؿ عن أيب ىريرة كمن ذلك: ما جاء 
ُكلُّ ُأمَِّتي ُمَعاًفى إًل المجاىرين، وإف من المجاىرة أف يعمل الرجل بالليل يقوؿ: ))

، ثم يصبح وقد ستره اهلل عليو، فيقوَؿ: يا فالف، عملُت البارحة كذا وكذا، وقد عماًل 
 .(ِ)((ره ربو، ويصبح يكشف ستر اهلل عنوبات يست

                                                

 (.ُِٖ/ ُِ( تفسّب الطربم )ُ)
جهار: أف [ بلفظ: ))كل أمٍب معافاة، إال آّاىرين، كإف من اإلَِٗٗ[، كمسلم ]َٗٔٔأخرجو البخارم ] (ِ)

، ٍب يصبح قد سَبه ربو، فيقوؿ: يا فالف قد عملت البارحة كذا ككذا، كقد بات يسَبه  يعمل العبد بالليل عمالن
 ربو، فيبيت يسَبه ربو، كيصبح يكشف سَب اهلل عنو(( قاؿ زىّب: ))كإف من ا٥بجار((.
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"آّاىركف: الذين ٯباىركف بالفواحش كيتحدثوف ٗبا قد فعلوه  :قاؿ ابن ا١بوزم 
كمن سَبه اهلل  .(ُ)منها سرِّا، كالناس ُب عافية من جهة أهنم مستوركف، كىؤالء مفتضحوف"

 .ال ينبغي لو أف يفضح نفسو 
ره بقبح ما أتى، كخجلو بو من ربو، كانكسار قد يرتكب ا٤بذنب ا٤بعصية مع شعو ك"

قلبو من أجل معصيتو، فهو لذلك يتسَب بذنبو فال يطلع عليو غّبه ال بقوؿ كال بفعل، فهذا 
فلم يكسر  ،منو الشرع كٓب يدعهم إٔب االقتداء بو، كسلم ،قد سلم منو الناس فلم يؤذىم بشره

ىو عرضو من القدح، كبدنو من ا٢بد، من ىيبتو، كٓب ينقص عند الناس من حرمتو، فسلم لو 
ضو ٤با يأٌب غكخوفو منو، كاحَبامو لدينو، كب،  كسلم لو أصل إٲبانو، كىو حياؤه من اهلل

فيسلم عن ا٤بؤاخذة  ،ُب قلبو أف يقلع عن ذنبو كيتوب الٍب ءا٢بيا امن معصيتو، فيوشك ّٔذ
غض للمعصية كتأٓب ّٔا بسبب التوبة، كقد يَبجح ما ُب قلبو من خوؼ كخجل، كاحَباـ كب

على نفس ا٤بعصية فيسلم من ا٤بؤاخذة ّٔا عند ا٤بوازنة يـو القيامة. فصدؽ فيو ىذا الوعد بأنو 
 معاَب من ذنبو، كسآب من ا٤بؤاخذة بو.

أما الذم ٯباىر ٗبعصيتو كيعلن ّٔا، فهذا قد تعدَّل على ٦بتمع الناس ٗبا أظهر من 
ُب ٦باىرة العاصي تشجيع لغّبه على االقتداء بو ُب فإف  ؛فساد، كما أكجد من قدكة سيئة

 فعلو ا٤بنكر، كىي من أسباب شيوع الفاحشة ُب الناس.
 كما عمل ّٓاىرتو على شيوع الفاحشة فيهم.

كقد تعدل على الشرع ٗبا انتهك من حرمتو، كجرأ من السفهاء عليو. كىو ٗبجاىرتو قد 
عناده للدين، كخلو قلبو من ا٣بوؼ  كحق عباده، كعلى دؿ على استخفافو ٕبق اهلل 

 كا٢بياء، كأم إٲباف يبقى بعدٮبا.

                                                

 .(ّٕٗ/ّ( كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب )ُ)
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عليو آّاىرة  كقاؿ: إف آّاىر ٗبعصيتو ارتكب معصيتْب: ا٤بعصية كآّاىرة ّٔا، كقد ٘برُّ 
يكتب فا كثّبة ٗبا يتسبب عن معصيتو من شيوع الفاحشة، كسوء القدكة، كيستمر ذلك آثامن 

 .(ُ)عليو من آثاره ما بقي"
كأىب إال أف  ،اللساف؛ ألف آّاىر قد سَبه اهلل النفس كآفات آّاىرة من آفات ك 

كلذلك  ؛فال يعافيو اهلل  هلل  يفضح نفسو بلسانو، فيجاىر كيفتخر ٗبعصيتو
 استحق من العذاب فوؽ الذم ارتكب معصية كٓب ٯباىر ّٔا.

ٍدننا ىا، فا٤بتخذ خً "إف مراتب الفاحشة متفاكتة ٕبسب مفاسد : قاؿ ابن القيم
ٍدننا من الرجاؿ أقل شرِّا من ا٤بسافح كا٤بسافحة مع كل أحد، من النساء، كا٤بتخذة خً 

كا٤بستخفي ٗبا يرتكبو أقل إٜبا من آّاىر ا٤بستعلن، كالكاًب لو أقل إٜبا من ا٤بخرب احملدّْث 
 .(ِ)كعفوه" للناس بو، فهذا بعيد عن عافية اهلل 

"يكره لإلنساف إذا ابتلي ٗبعصية أك ٫بوىا أف ٱبرب غّبه : قاؿ اإلماـ النوكم 
فيقلع عنها ُب ا٢باؿ، كيندـ على ما فعل، كيعـز  ،بذلك، بل ينبغي أف يتوب إٔب اهلل 

ا، فهذه الثالثة ىي أركاف التوبة، ال تصح إال باجتماعها، فإف أخرب  أف ال يعود إٔب مثلها أبدن
خباره أف يعلمو ٨برجنا من معصيتو، أك ليعلمو ما يسلم بو ٗبعصيتو شيخو أك شبهو ٩بن يرجو بإ

من الوقوع ُب مثلها، أك يعرفو السبب الذم أكقعو فيها، أك يدعو لو، أك ٫بو ذلك، فال بأس 
 . (ّ)بو، بل ىو حسن، كإ٭با يكره إذا انتفت ىذه ا٤بصلحة"

                                                

 (.ُِٓ -ُِّبن باديس )ص:انظر: ٦بالس التذكّب، ال (ُ)
 (.ُْٕ/ِ( إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف )ِ)
 (.ّٖٔاألذكار )ص:( ّ)
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االستهزاء ال الكشف ا٤بذمـو إذا كقع على كجو آّاىرة ك " : الغزإباإلماـ كقاؿ 
على السؤاؿ كاالستفتاء بدليل خرب من كاقع امرأتو ُب رمضاف فجاء فأخرب ا٤بصطفى 

 فلم ينكر عليو"(ُ). 
إفشاء ما يكوف بْب الزكجْب من  :من آّاىرة با٤بعصية  كجعل ابن ٝباعة

ل الرج :إف من َأَشرّْ الناس عند اهلل منزلة يـو القيامة)): لقوؿ النيب  ،(ِ)ا٤بباح
"كُب ىذا  :قاؿ اإلماـ النوكم . (ّ)((يُػْفِضي إلى امرأتو، َوتُػْفِضي إليو، ثم يَػْنُشُر ِسرََّىا

ا٢بديث: ٙبرٙب إفشاء الرجل ما ٯبرم بينو كبْب امرأتو من أمور االستمتاع، ككصف تفاصيل 
 . (ْ)ذلك كما ٯبرم من ا٤برأة فيو من قوؿ أك فعل ك٫بوه"

 رجم أف بعد قاؿ  اهلل رسوؿ أف ، عمر بن اهلل عبد كعن
 بستر فليستتر ألم فمن عنها، اهلل نهى التي (ٓ)القاذورة ىذه اجتنبوا)): فقاؿ األسلمي،

  .(ٔ)(( اهلل كتاب عليو نقم صفحتويُػْبِد لََنا  من فإنو اهلل، إلى وليتب اهلل،
  

                                                

(. ُب معظم النسخ: )كقع بامرأتو(، كُب بعضها: )كاقع ُٓٔ/ِ(، كانظر: بريقة ٧بمودية )ُُ/ٓ( فيض القدير )ُ)
تو ُب رمضاف، فاستفٌب أف رجال كقع بامرأ ،امرأتو(، ككالٮبا صحيح. كنص ا٢بديث: عن أيب ىريرة 

عن ذلك، فقاؿ: ))ىل ٘بد رقبة؟((، قاؿ: ال، قاؿ: ))كىل تستطيع صياـ شهرين؟((  رسوؿ اهلل 
 [. ُُُُ[، صحيح مسلم ]ُِٖٔقاؿ: ال، قاؿ: ))فأطعم ستْب مسكيننا((. صحيح البخارم ]

 (.ُْٔ/ِ(، بريقة ٧بمودية )ُُ/ٓ( انظر: فيض القدير )ِ)
 .[ُّْٕصحيح مسلم ]( ّ)
 (.ٖ/َُشرح النوكم على صحيح مسلم )( ْ)
ىي: الفاحشة، يعِب: الزنا؛ ألف حقها أف تتقذر، فوصفت ٗبا يوصف بو صاحبها. الفائق ُب غريب  ()القاذكرة() (ٓ)

 (.َِٕ(، كانظر: الكليات )ص:ُٗٔ/ّا٢بديث كاألثر، للز٨بشرم )
  افقو الذىيب. قاؿ العراقي[، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخْب"، كك ُٕٓٔأخرجو ا٢باكم ] (ٔ)

 [. َُُٕٔ(: "إسناده حسن". كأخرجو أيضنا: البيهقي ]ََُّ)ص:
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 . (ُ)"ذلك أف إظهار الفاحشة فاحشة أخرل" :قاؿ اإلماـ الغزإب 
أف سَب ا٤بسلم على نفسو ما  :كُب ىذا ا٢بديث من الفقو" : عبد الرب بنقاؿ ا

كاإلقالع عنها أكٔب بو من  ،كالندـ عليها ،كالتوبة منها ،كقع فيو من الكبائر ا٤بوجبة للحدكد
أشار بذلك على الرجل الذم اعَبؼ عنده   أال ترل أف أبا بكر. اإلقرار بذلك على نفسو

ال خالؼ ُب ذلك بْب أىل العلم  .كىو ماعز األسلمي .ككذلك فعل عمر  ،بالزٗب
 .كذلك مشهور ُب اآلثار

قر على نفسو بالزٗب حٌب أكثر عليو  أعنو حْب  ككذلك إعراض رسوؿ اهلل 
رجاء أال يتمادل ُب اإلقرار، كأف ينتبو كيرعوم، ٍب ينصرؼ فيعقد التوبة ٩با  -كاهلل أعلم- كاف

 .(ِ)كقع فيو"
ف ارتكاب ا٤بعصية مع سَبىا أىوف كأخف من آّاىرة ّٔا؛ ألف "كيدؿ ا٢بديث على أ

 :ا٤بعصية مع السَب تقبل العفو اإًل٥بي، أما مع آّاىرة فإنو ال يعفى عنها، لقولو 
 كانتهاؾ ٢بدكد اهلل ،كجرأة ،((؛ كذلك ألف آّاىرة كقاحةكلُّ ُأمَِّتي ُمَعاًفى إًل المجاىروف))
، "كاستخفاؼ بالشريعة(ّ). 

كُب ا٢بديث دليل على أنو ٯبب على من أٓب ٗبعصية أف يستَب كُب )سبل السالـ(: "
كا٤براد ّٔا ىنا حقيقة -فإف أبدل صفحتو لإلماـ  ،كيبادر إٔب التوبة ،كال يفضح نفسو باإلقرار

 كجب على اإلماـ إقامة ا٢بد. -أمره

                                                

 (.ُّٖ/ّإحياء علـو الدين )( ُ)
 (.ْٔٔ/ٕاالستذكار ) (ِ)
 (.ِِٓ/ٓمنار القارم ) (ّ)
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، فما بَػَلَيِني من َحدٍّ نكمبيتَػَعافُّوا اْلُحُدوَد فيما )) :امرفوعن   كقد أخرج أبو داكد
 .(ُ)(("فقد َوَجبَ 

"كُب آّاىرة با٤بعاصي استخفاؼ ٕبق اهلل كحق رسولو كضرب  :قاؿ ابن بطاؿ 
 . (ِ)((كلُّ ُأمَِّتي ُمَعاًفى إًل المجاىروف)) :من العناد ٥بما؛ فلذلك قاؿ 

ة ا٢بد عليو إف  "كُب السَب ّٔا السالمة من االستخفاؼ؛ ألف ا٤بعاصي فاعلها، من إقام
ا. كإذا ٛبىىحَّضى حىقُّ اهلل  فهو أكـر  كاف فيو حد، كمن التعزير إف ٓب يوجب حدِّ

األكرمْب، كرٞبتو سبقت غضبو؛ فلذلك إذا سَبه ُب الدنيا ٓب يفضحو ُب اآلخرة كالذم ٯباىر 
 . (ّ)يفوتو ٝبيع ذلك"

 أف تشترى الثمرة حتى  نهى رسوؿ اهللقاؿ: )) كعن ابن عباس 
 .(ْ)((تطعم، وقاؿ: إذا ظهر الزنا والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اهلل

                                                

 [، كالنسائي ُب )السنن(ّْٕٔ[، كأبو داكد ]ُّٕٖٗأخرجو عبد الرزاؽ ]كا٢بديث  (.ِّْ/ِسبل السالـ ) (ُ)
[، كا٢باكم ُّٔٗ[، كالدارقطِب  ]ُِِٔ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُّّٕ[،  كُب )الكربل( ]ْٖٖٓ]
ابن   [، قاؿ ا٢بافظُُُٕٔ[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ]ُٖٔٓ]

  (: "صححو ا٢باكم، كسنده إٔب عمرك بن شعيب صحيح".ٕٖ/ُُِب )الفتح( ) حجر 
كذا لألكثر بالنصب، كُب ركاية مسلم:   ()إال آّاىرين()(. قولو: ِّٔ/ٗشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ِ)

( ُب ىذه ا٢بالة ٗبعُب: )لكن(  -بالنصب– ()آّاىرين() ، كٯبوز الرفع فيو على مذىب الكوفيْب، كتكوف )إالَّ
عاصي ال يعافوف، كآّاىر الفاسق كا٤بعُب، لكن آّاىركف با٤ب : قاؿ ا٢بافظ . كما قاؿ ابن مالك

(، انظر: ُِٓ/ٓا٤بعلن بفسقو الذم يأٌب بالفاحشة ٍب يشيعها بْب الناس تفاخرنا كهتورنا ككقاحة. منار القارم )
(، شرح الطييب على ُّٕ/َُكانظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم ) ،(ْٕٖ-ْٖٔ/َُ) فتح البارم

  (.َّّْ/ٕفاتيح )(، مرقاة ا٤بَِّْ/ٔمشكاة ا٤بصابيح )
 (.ّْ/ّ(، كانظر: دليل الفا٢بْب )ْٕٖ/َُفتح البارم، البن حجر )( ّ)
(: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب(، كفيو ىاشم بن مرزكؽ، كٓب ُُٖ/ْ)  [، قاؿ ا٥بيثمئَْ( أخرجو الطربا٘ب ]ْ)

 =اإلسناد" ككافقو [، كقاؿ: "صحيحُِِٔأجد من ترٝبو، كبقية رجالو ثقات". كأخرجو أيضنا: ا٢باكم  ]
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آكل الربا، ومؤكلو، وكاتبو،   لعن رسوؿ اهللقاؿ: )) عن جابر ك 
 . (ُ)((ىم سواء، كقاؿ: ))وشاىديو((

كعن عوف بن أيب جحيفة، عن أبيو: أنو اشَبل غالمنا حجامنا، فقاؿ: إف النيب 
  الدـ، كٜبن الكلب، ككسب البغي، كلعن آكل الربا كموكلو، هنى عن ٜبن

 . (ِ)كالوامشة كا٤بستومشة كا٤بصور
يا فقاؿ: )) قاؿ: قاؿ: أقبل علينا رسوؿ اهلل  كعن ابن عمر 

معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باهلل أف تدركوىن: لم تظهر الفاحشة 
فيهم الطاعوف، واألوجاع التي لم تكن مضت في في قـو قط، حتى يعلنوا بها، إًل فشا 

أسالفهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكياؿ والميزاف، إًل أخذوا بالسنين، وشدة 
المئونة، وجور السلطاف عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إًل منعوا القطر من السماء، 

 سلط اهلل عليهم عدوا ولوًل البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهلل، وعهد رسولو، إًل
من غيرىم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل، ويتخيروا مما 

 .(ّ)((أنزؿ اهلل، إًل جعل اهلل بأسهم بينهم
  

                                                                                                                                       

[، كلفظ الطربا٘ب كالبيهقي: ))قد أحلوا بأنفسهم  َّّٓالذىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف(  ]=
 ((.كتاب اهلل 

 [.ُٖٗٓ( صحيح مسلم ]ُ)
 [.ِٔٗٓ( صحيح البخارم ]ِ)
اإلسناد. كأخرجو [، كقاؿ: صحيح ِّٖٔ[، كا٢باكم ]ُٕٓٔ[، كالبزار ]َُْٗأخرجو ابن ماجو كاللفظ لو ] (ّ)

 (.  قاؿ ا٥بيثمئَِ/ّٓ[، كابن عساكر )َِّْ(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ّّّ/ٖأيضنا: أبو نعيم )
 (ٓ/ُّٕ."ركاه البزار كرجالو ثقات" :) 
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ا٤بتىالىًعنػىٍْب، فقاؿ عبد اهلل بن  ، كعن القاسم بن ٧بمد، قاؿ: ذكر ابن عباس
ا امرأة عن غير بَػيػَّْنة كنت راجمً لو  )) :شداد: ىي الٍب قاؿ رسوؿ اهلل 

 ،أم: أظهرت السوء كالفجور، (ُ)((ًل تلك امرأة أعلنتفقاؿ ابن عباس: )) ،((لرجمتها
 .كلكنها ٓب تقم عليها بينة كال اعَبفت ،اشتهر عنها كشاع :أم

َنٍة لرجمت فالنة. فقد ظهر منها الرّْيَبُة فيا أحدً لو كنت راجمً كُب ركاية: ))  ا بيير بَػيػّْ
 .(ِ)((منطقها وىيئتها ومن يدخل عليها

إٌف من جاىر بفسقو أك بدعتو فيجوز ذكره ٗبا ٯباىر بو كال  :قاؿ اإلماـ النوكم 
 . (ّ)"ٯبوز بغّبه إال بسبب آخر

فيكوف  ،اا كعرفن كآّانة مذمومة شرعن  ،الذم ٯباىر با٤بعصية يكوف من ٝبلة آّاف"ك 
كا١بهر . (ْ)"كتلبسو بفعل آّاف ،إظهار ا٤بعصية :الذم يظهر ا٤بعصية قد ارتكب ٧بذكرين

من قصد إظهار ا٤بعصية كآّاىرة ّٔا ، "فابا٤بعصية عن جهل، ليس كا١بهر با٤بعصية تبجحن 
اهلل  اس منَّ كمن النَّ  ، و ّٔا حياء من ربّْ سَبُّ فلم يسَبه، كمن قصد التَّ  ، وأغضب ربَّ 

 . (ٓ)"اهعليو بسَبه إيَّ 
  .(ٔ)لألخبار الصحيحة فيو ؛اا أك ٦باىرة فحراـ قطعن هن تفكُّ أما التحدث ّٔا 

                                                

 [.ُْٕٗ[، مسلم ]ِّٖٕ، ٖٓٓٔالبخارم ]( صحيح ُ)
ذا إسناد صحيح رجالو ثقات". (: "ىَُٔ/ُّب )زكائده( )  [، قاؿ البوصّبمِٗٓٓأخرجو ابن ماجو ] (ِ)

 [.َُُٕٓ، َُُٕٔكأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ]
 (.ّْ/ٕ(، ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب )ُّْ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ّ)
 (.ْٕٖ/َُ( فتح البارم، للحافظ ابن حجر )ْ)
 (.ُّٖ/ِِ(، كانظر: عمدة القارم )ْٖٖ -ْٕٖ/َُ( ا٤بصدر السابق )ٓ)
(،  ٙبفة احملتاج ُب شرح ا٤بنهاج ِْٓ/ٓ(،  مغِب احملتاج )ُُّ/ُْب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب )( انظر: أسٔ)

 (.ّّٖ/ْ(، إعانة الطالبْب )ُُِ/ٗ)
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ُب فعلو؛ كلذلك كاف لو من ا٣بطر كاألثر  كآّاىر قد ٘برد عن ا٢بياء من اهلل 
، فهو داعية ة ُب آّتمعة كاألخالقيَّ ينيَّ اإلخالؿ بالقيم الدّْ على نفسو كعلى اآلخرين من حيث 

 اإلسالمي من زجره كعقابو كالتحذير منو.فساد كإفساد، فال بدَّ ُب آّتمع 
كما أصاب األمة ما أصأّا من البالء إال بسبب آّاىرة ا٤بعاصي، كاإلقرار ّٔا، كترؾ 
اإلنكار، فلما كثرت ا٤بظآب، كٓب يينكر على الظآب، كانتشرت الرشوة، كشاع شراء الذمم، 

أصاب األمة ما أصأّا  ،كبغى الناس بعضهم على بعض كأىدرت ا٢بقوؽ، كفسد القضاء،
ْٗ حمس :من البالء كالفقر كالتخلف. قاؿ اهلل  ِصُس ٍُ جْ

َ
ْٗ لََعَ أ ا َبْيًُُس َٙ ا انلٍّاُس إِجٍّ َٟ حَّ

َ
 ىجسيَا أ

 [.ِّ]يونس:
إف الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديو، أوشك أف ))كقد جاء ُب ا٢بديث: 

  .(ُ)((يعمهم اهلل بعقاب
 .(ِ)((منكرإذا رأوا ال)كُب ركاية: )

ما من قـو يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدروف على أف يييروا، ثم ًل كُب ركاية: ))
 .(ّ)((يييروا، إًل يوشك أف يعمهم اهلل منو بعقاب

ًل دخل عليها فزعنا يقوؿ: )) أف النيب  كعن زينب بنت جحش 
وج مثل إلو إًل اهلل، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليـو من ردـ يأجوج ومأج

                                                

[، كابن حباف ٓٔ[، كالبزار ]ُِٖٔ[، كالَبمذم ]ّّْٖ[، كأبو داكد ]ُ[، كابن ٞبيد ]ِٗأخرجو أٞبد ]( ُ)
"إسناده صحيح". رياض :  قاؿ اإلماـ النوكم [.ّ[، كا٢بميدم ]َُِٖٗ[، كالبيهقي ]َّْ]

 (.ُّّ(، األذكار )ص:ٕٗالصا٢بْب )ص:
[، ُِٖ[، كأبو يعلى ]َُُِٗ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ََْٓ[، كابن ماجو ]ّٓ، ُٔ، ُأخرجو أٞبد ]( ِ)

 [.ٖٓ[، كالضياء ]َّٓكابن حباف ]
 [.َُُِٗ[، كالبيهقي ]ّّْٖأخرجو أبو داكد ]( ّ)
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فقلت يا رسوؿ  :((، كحلق بإصبعو اإلّٔاـ كالٍب تليها، قالت زينب بنت جحش ىذه
 .(ُ)((نعم إذا كثر الخبثاهلل: أهنلك كفينا الصا٢بوف؟ قاؿ: ))

ال يعذب العامَّة بذنب  كاف يقاؿ: إف اهلل   :قاؿ عمر بن عبد العزيز 
 .(ِ)قوبة كلهما٣باصَّة. كلكن إذا عمل ا٤بنكر جهارنا استحقوا  الع

ما شيء أثقل في ميزاف المؤمن يـو القيامة من خلق حسن، جاء ُب ا٢بديث: ))
 . (ّ)((وإف اهلل ليبيض الفاحش البذيء

 .(ْ)((إف اهلل يبيض الفاحش المتفحشكُب ركاية: ))
 :أصل الفحش: الزيادة كا٣بركج عن ا٢بد. قاؿ الطربم : قاؿ القاضي 
 الفاحش: البذمء. 

 الفواحش عند العرب: القبائح.  :رفة قاؿ ابن ع
الذم يتكلف الفحش  :كا٤بتفحش ،ذك الفحش :الفاحش :كقاؿ ا٥بركم 

  .لفساد حالو ؛كيتعمده
 أك ٯباىر ّٔا. (ٓ)كقد يكوف ا٤بتفحش الذم يأٌب الفاحشة

 
                                                

 [.َِٖٖ[، مسلم ]ُّٕٓ، َٕٗٓ، ّٖٗٓ، ّّْٔبخارم ]ال( صحيح ُ)
(، ِٖٗ/ٓ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ُُّٓ[، كابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( ]ّّٔٔأخرجو مالك ُب )ا٤بوطأ( ]( ِ)

 [.ُِٕ[، كا٢بميدم ]ُٕٕٗكالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
ا أخرجو ا٣برائطي ُب )مساكئ كم  ،[، كقاؿ: "حسن صحيح" عن أيب الدرداء ََِِ( أخرجو الَبمذم ]ّ)

 [.  كللحديث أطراؼ.َِٖٕٗ[، كالبيهقي ]ّٗٔٓ[، كابن حباف ]ْٗاألخالؽ( ]
(: "ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ْٔ/ٖ)  قاؿ ا٥بيثمي.  ( ا٢بديث مركم عن أسامة بن زيدْ)

ن أيب ىريرة كعائشة كعن ك)األكسط( بأسانيد، كأحد أسانيد الطربا٘ب رجالو ثقات". كا٢بديث مركم كذلك ع
 عبد اهلل بن عمرك، كلو أطراؼ كثّبة. 

 (.ٖٕ/ُٓ(،  شرح النوكم على صحيح مسلم )ُْْ/ٕ، للقاضي عياض )إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم( ٓ)
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كىو: ا١بفاء ُب األقواؿ  ،)الفاحش(: آّبوؿ على الفحش":  قاؿ القرطيبك 
 .(ُ)"تفحش(: ىو ا٤بتعاطي لذلك، كا٤بستعمل لوكاألفعاؿ. ك)ا٤ب

ألنو تعأب طيب ٝبيل  ؛كا٤بتفحش ا٤بتظاىر بو ،ا٤بتبلس بالفحش :الفاحش" :كقيل
َٚ حمس :اهلل قاؿ  .فيبغض من ٓب يكن كذلك ا َبَف َ٘ ا َو َٟ َر ِْٜ٘ َٟ ا َك َ٘ ٠َاِخَض  ٍَ َرب٠ُا إْ ِْ َْ َت  ىجسَو

 .(ِ)"[ُُٓ]األنعاـ:
. كُب الكالـ ٗبا يكره ٠باعو ٩با يتعلق بالدين :حشكالف" : قاؿ ابن العريب

يعِب: لطهارة أخالقو كأفعالو، كال متفحشنا،  فاحشنا؛ )الصحيح( كٓب يكن النيب 
 .(ّ)يعِب: ٓب يكن يكتسب ذلك بقوؿ كال فعل"

 .(ْ)"-اكإف كاف الكالـ صدقن -الفاحش ُب منطقو ")البذم( ك
ا ىو ا٤بتكلم بالفحش كردمء ٩بدكدن  البذمء بالذاؿ ا٤بعجمة" : قاؿ ا٤بنذرمك 
 .(ٓ)"الكالـ

بذكت  :البذاء با٤بد: الفحش ُب القوؿ. كفالف بذم اللساف. تقوؿ منو" (:النهاية)كُب 
  .(ٔ)"على القـو كأبذيت أبذك بذاء. كقد يقاؿ با٥بمز كليس بالكثّب

  

                                                

 (.ُُٔ/ٔ( ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أليب العباس القرطيب )ُ)
 (.ِٖٓ/ِفيض القدير ) (ِ)
 (.ُْْ/ٖحوذم )( عارضة األّ)
 (.َّٔ/ٓ( فيض القدير )ْ)
 (.ُِٕ/ ّ( الَبغيب كالَبىيب )ٓ)
(، ِِٕٗ/ٔ(، كانظر: الصحاح، للجوىرم )ُُُ/ُ( النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، البن األثّب، مادة: )بذا( )ٔ)

 (.ّٖٔ/ّا٤بخصص، البن سيده )
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 كاعلم أف الناس على ضربْب: "  :قاؿ ابن رجب 
ال يعرؼ بشيء من ا٤بعاصي، فإذا كقعت منو ىفوة، أك زلة، ا : من كاف مستورن أحدىما

ألف ذلك غيبة ٧برمة، كىذا ىو الذم  ؛فإنو ال ٯبوز كشفها، كال ىتكها، كال التحدث ّٔا
اِخَظُث ِِف حمس :كردت فيو النصوص، كُب ذلك قد قاؿ اهلل  ٍَ ْن تَِظًَم إْ

َ
َٚ َُيِت٠ََّن أ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

 ْٗ ُٟ َ ٠ُٜا ل َ٘ َٚ آ ِي ِ اَّلٍّ ِخَرة ٌْ ًَا َوا جْ ٌٗ ِِف ادلَّ ِْل
َ
كا٤براد: إشاعة الفاحشة على ا٤بؤمن  [.ُٗ]النور: ىجسَنَذاٌب أ

. قاؿ بعض الوزراء (قصة اإلفك)ا٤بستَب فيما كقع منو، أك اهتم بو كىو برمء منو، كما ُب 
الصا٢بْب لبعض من يأمر با٤بعركؼ: اجتهد أف تسَب العصاة، فإف ظهور معاصيهم عيب ُب 

ا كأقر ٕبد، كٓب يفسره، ا نادمن اإلسالـ، كأكٔب األمور سَب العيوب، كمثل ىذا لو جاء تائبن أىل 
ا كالغامدية، ماعزن  ٓب يستفسر، بل يؤمر بأف يرجع كيسَب نفسو، كما أمر النيب 

ا فىأىًقٍموي عىلىيَّ "ككما ٓب يستفسر الذم قاؿ:  لغ . كمثل ىذا لو أخذ ٔبرٲبتو، كٓب يب(ُ)"أىصىٍبتي حىدِّ
 اإلماـ، فإنو يشفع لو حٌب ال يبلغ اإلماـ. 

. ((أقيُلوا ذوي الهْيَئاِت َعثَػَراتهم)): عن النيب  :كُب مثلو جاء ا٢بديث
 .(ِ) عائشة :خرجو أبو داكد كالنسائي من حديث

                                                

ءه رجل فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، فجا قاؿ: كنت عند النيب  ،كنص ا٢بديث: عن أنس بن مالك ( ُ)
ا فأقمو عليَّ، قاؿ: كٓب يسألو عنو، قاؿ: كحضرت الصالة، فصلى مع النيب  فلما ، إ٘ب أصبت حدِّ

ا، فأقم ُب كتاب اهلل،  قضى النيب  الصالة، قاـ إليو الرجل فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، إ٘ب أصبت حدِّ
هلل قد غفر لك ذنبك، أك قاؿ: حدؾ(( صحيح قاؿ: نعم، قاؿ: ))فإف ا ،قاؿ: ))أليس قد صليت معنا((

 [.ِٕٓٔ، ِْٕٔ[، مسلم ]ِّٖٔالبخارم ]
[، كالبخارم ِْْٕٓ[، كأٞبد ]ُُِْ( كُب لفظ: ))زالهتم((. كا٢بديث أخرجو إسحاؽ بن راىويو ُب )مسنده( ]ِ)

[، ْٗ[، كابن حباف ]ِّٕٓ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ّْٕٓ[، كأبو داكد ]ُْٓٔب )األدب ا٤بفرد( ]
(، كالبيهقي ُب ّْ/ٗ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ّّْٕ[، كالدارقطِب ]ُّّٗكالطربا٘ب ُب )األكسط( ]

(: ُِٖ/ُْب )التلخيص ا٢ببّب( )  [، قاؿ ا٢بافظٕٔٓٗ[. كُب )شعب اإلٲباف( ]ُِِٕٗ)الكربل( ]
 =(:ُٕٔ/ٗفة( ))التح ُب "قاؿ العقيلي: لو طرؽ كليس فيها شيء يثبت". كقاؿ ابن حجر ]ا٥بيتمي[ 
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ا ّٔا ال يبإب ٗبا ارتكب منها، كال ٗبا قيل لو ا با٤بعاصي، معلنن : من كاف مشتهرن والثاني
فاجر ا٤بعلن، كليس لو غيبة، كما نص على ذلك ا٢بسن البصرم كغّبه، كمثل ىذا فهذا ىو ال

ال بأس بالبحث عن أمره لتقاـ عليو ا٢بدكد. صرح بذلك بعض أصحابنا، كاستدؿ بقوؿ النيب 
: ((واغد يا أنيس على امرأة ىذا، فإف اعترفت، فارجمها))(ُ). 

طاف، بل يَبؾ حٌب يقاـ عليو ا٢بد كمثل ىذا ال يشفع لو إذا أخذ، كلو ٓب يبلغ السل
لينكف شره، كيرتدع بو أمثالو. قاؿ مالك: من ٓب يعرؼ منو أذل للناس، كإ٭با كانت منو زلة، 
فال بأس أف يشفع لو ما ٓب يبلغ اإلماـ، كأما من عرؼ بشر أك فساد، فال أحب أف يشفع لو 

 .(ِ)"هكغّب   أحد، كلكن يَبؾ حٌب يقاـ عليو ا٢بد، حكاه ابن ا٤بنذر
 كيتبْب ٩با تقدـ أف من أفعاؿ آّاىرين ا٤بنكرة:

 السفاح. – ُ
 احملاربة كقطع الطريق. – ِ
 آّاىرة باإلفطار ُب هنار رمضاف. – ّ
 آّاىرة بأكل الربا. – ْ
 .آّاىرة بأكل ا٤باؿ ا٢براـ، كأكل الربا – ٓ
كن الفجور، أك ا١بلوس ُب الَبدد على أما  :آّاىرة بسائر األفعاؿ ا٤بنكرة، من ٫بو – ٔ

 .الشبهات أك ُب األماكن الٍب ييٍكفىر كيستهزأ فيها بآيات اهلل 
  
                                                                                                                                       

"للحديث ا٤بشهور من طرؽ رٗبا يبلغ درجة ا٢بسن، بل صححو ابن حباف.." انظر: كشف ا٣بفاء =
: من اإلقالة، كىي الَبؾ كا٤بسا٧بة. ()أقيلوا()(. كا٢باصل أف ا٢بديث جيد بطرقو كشواىده. كُّٖ -ُّٖ/ُ)
 : زالهتم، أم: ذنؤّم.(م()عثراهت): ا٤براد أىل ا٤بركءة كا٣بصاؿ ا٢بميدة. ()ذكم ا٥بيئات()ك

 [.ُٕٗٔ[، مسلم ]َِٕٔ، ُّٕٗ، ٖٗٓٔ، ّٖٓٔ، ِٕٖٔ، ِِْٕ، ِٓٗٔ، ُِّْصحيح البخارم ] (ُ)
 (.ُْٕ/ٖ(، كانظر: منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ِّٗ -ِِٗ/ِ( جامع العلـو كا٢بكم )ِ)
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 ما يدخل ُب ىذا الباب من اإلقرار ٗبنكر يقع من األىل كاألكالد. – ٕ
كيتوب توبة نصوحنا،  ،كيستغفر اهلل  ،أف يستَبكينبغي على من ابتلي ٗبعصية 

، الفضحيةفلن يناؿ اإلنساف من الناس إال  ،٢بدكدخاصة ُب زماننا الذم عطلت فيو اك 
 فإنو أرحم الراٞبْب، كخّب الغافرين. ،فلّبجع إٔب اهلل 

ٰبذر أف ، ك أيامو ا ُب مستقبليعمل صا٢بن كليعقد العـز على ترؾ ا٤بعاصي، كعلى أف 
، كبذلك ٰبصل ا٣بّب كالفالح وكيصرب عن معاصي ، يصرب على طاعة اهللأف احملرمات، ك 

ٌٚ حمس :قاؿ اهلل  .ُب دنياه كآخرتو لسعادةكا ِ٘ ٠َ ُمْؤ ُٞ جََْث َو
ُ
ْو أ

َ
ٍر أ َْ ْٚ َذ ِ٘ َٔ َغاِْلًا  ْٚ َنِٙ َ٘

٠ُٖنَ  َٙ ا ََك٠ُٛا َحْه َ٘  ِٚ ْخَص
َ
ْٗ ةِأ ُٞ ْجَر

َ
ْٗ أ ُٟ ٍّٜ ًَِّتًث َونَلَْجزِيَ ـَ ُٝ َخًَاةً  ٍّٜ ُْٜدًِيَ  [.ٕٗ]النحل: ىجسٌََٖ

كيف أسبلو على العصاة    هللانظر إٔب كثيف سَب ا" : الغزإبقاؿ اإلماـ 
 .(ُ)"فنرجو أف ال ٫بـر ىذا الكـر يـو تبلى السرائر ،من خلقو بتضييق الطريق ُب كشفو

 

 ثالثًا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج:
 :كمن نفسو كمن الناس من اهلل  حياء العاصي – ُ

 جره.فيكوف بامتثاؿ أكامره كالكف عن زكا فأما حياؤه من اهلل 
 كأما حياؤه من الناس فيكوف بكف األذل كترؾ آّاىرة بالقبيح.

 .(ِ)كأما حياؤه من نفسو فيكوف بالعفة كصيانة ا٣بلوات
انقباض كخشية ٯبدىا اإلنساف ُب نفسو عندما يطلع منو على قبيح.  :ا٢بياء ُب اللغةك 

 ق.كشرعنا: ىو خلق يبعث على ترؾ القبيح، كٲبنع من التقصّب ُب حق ذم ح

                                                

 .(ََِ/ِإحياء علـو الدين ) (ُ)
 (.َِٓ – ِْٕ، أليب ا٢بسن ا٤باكردم )ص:انظر ذلك مفصالن ُب )أدب الدنيا كالدين(( ِ)
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إفَّ ِممَّا َأْدَرَؾ النَّاُس ِمْن َكالـِ )) :لقولو   كىو مّباث األنبياء
ِة ِإَذا َلْم َتْسَتِح فَاْصَنْع َما ِشْئتَ   ، كىو ال يأٌب إالَّ ٖبّب كما أخرب النيب (ُ)((النُّبُػوَّ

ف يركه بقبيح دعاه ؛ ألف من استحيا من الناس أ(ِ)((اْلَحَياُء ًل يَْأِتي ِإًل ِبَخْيرٍ عندما قاؿ: ))
 أشد، فال يضيع فريضة، كال يرتكب معصية. ذلك إٔب أف يكوف حياؤه من ربو كخالقو 

 ،اكخلق ا٢بياء من أفضل األخالؽ كأجلها كأعظمها قدرن " :قاؿ ابن القيم 
ة إاٌل اللحم ة، فمن ال حياء فيو ليس معو من اإلنسانيَّ ة اإلنسانيَّ ا، بل ىو خاصَّ كأكثرىا نفعن 

يف، كصورهتما الظٌاىرة، كما أنٌو ليس معو من ا٣بّب شيء، كلوال ىذا ا٣بلق ٓب يقر الضَّ  ،ـدَّ كال
جل ا١بميل فآثره، ل الرَّ أمانة، كٓب تقض ألحد حاجة، كال ٙبرَّ  كٓب يوؼ بالوعد، كٓب تؤدَّ 

الذم فيو  اس لوال ا٢بياءبو، كال سَب لو عورة، كال امتنع من فاحشة. ككثّب من النَّ كالقبيح فتجنَّ 
ا؛ لو كالدى  ا، كال برَّ ا، كٓب يصل لو رٞبن ا من األمور ا٤بفَبضة عليو، كٓب يرع ٤بخلوؽ حقِّ شيئن  ٓب يؤدّْ 

علوم، كىو  ا دنيومّّ ، كىو رجاء عاقبتها ا٢بميدة، كإمَّ ا ديِبّّ الباعث على ىذه األفعاؿ إمَّ  فإفَّ 
أك من ا٣بالئق ٓب  ا من ا٣بالق مَّ و لوال ا٢بياء إ أنَّ حياء فاعلها من ا٣بلق. فقد تبْبَّ 

يفعلها صاحبها. ٍب قاؿ: إف لإلنساف آمرين كزاجرين، آمر كزاجر من جهة ا٢بياء، فإذا أطاعو 
امتنع من فعل كل ما يشتهي، كلو آمر كزاجر من جهة ا٥بول كالطبيعة، فمن ٓب يطع آمر 

 .(ّ)"ا٢بياء كزاجره، أطاع آمر ا٥بول كالشهوة كال بدَّ 
  

                                                

 [.ٕٗٔٓ، ِّٔٗ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ُٓٔ[، مسلم ]ٕٔٔٓ( صحيح البخارم ]ِ)
 (.ِٖٕ -ِٕٕ/ ُمفتاح دار السعادة ) ( ّ)
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 يانة السالك نفسو عما يضره ُب دنياه كآخرتو:ص - ِ
كالعفة عن ا٤بآٍب، كالعناية كاالرتقاء  ،بالتزاـ تقول اهلل النفس كتكوف صيانة 

َٔ حمس :الذم فيو صالحها كسعادهتا. قاؿ اهلل  بالنفس كفق منهج اهلل  ِٙ ْٚ َن َ٘

 ٍّٜ ٌٚ ٌََُْٖٜدًِيَ ِ٘ ٠َ ُمْؤ ُٞ جََْث َو
ُ
ْو أ

َ
ٍر أ َْ ْٚ ذَ ِ٘ ا ََك٠ُٛا َغاِْلًا  َ٘  ِٚ ْخَص

َ
ْٗ ةِأ ُٞ ْجَر

َ
ْٗ أ ُٟ ٍّٜ ًَِّتًث َونَلَْجزِيَ ـَ ُٝ َخًَاةً 

٠ُٖنَ  َٙ  [.ٕٗ]النحل: ىجسَحْه
"كأما العفة عن ا٤بأٍب فنوعاف: أحدٮبا: الكف عن آّاىرة  :قاؿ اإلماـ ا٤باكردم 

لك، كطغياف بالظلم. كالثا٘ب: زجر النفس عن اإلسرار با٣بيانة. فأما آّاىرة بالظلم فعتو مه
. فعلى السالك التبصر ٗبا يضره ُب دنياه كآخرتو بالنظر إٔب العاقبة (ُ)متلف للمجاىر"

 كاآلثار، كالبعد عما يضره، كفعل ما ينفعو.
 :األمر با٤بعركؼ كالنَّهي عن ا٤بنكر – ّ

إفَّ األمر با٤بعركؼ كالنَّهي عن ا٤بنكر ىو القطب األعظم " :قاؿ اإلماـ الغزإب 
لو النبيْب أٝبعْب، كلو طوم بساطو كأٮبل علمو  ين، كىو ا٤بهم الذم ابتعث اهلل ُب الد

كعملو؛ لتعطلت النبوة، كاضمحلت الديانة، كفشت الضاللة، كشاعت ا١بهالة، كاستشرل 
 .(ِ)الفساد، كاتسع ا٣برؽ، كخربت البالد، كىلك العباد"

ٯباىر ّٔا من حيث اإلٍب كالعقاب ُب كينزَّؿي ا٤بًقرُّ بالفاحشة ُب أىلو ك٧بارمو منزلة من 
قاؿ:  عن رسوؿ اهلل  ، عن ابن عمركما جاء ُب ا٢بديث:    ،اآلخرة

ثالثة ًل ينظر اهلل إليهم يـو القيامة: العاؽ لوالديو، ومدمن الخمر، والمناف عطاءه. ))
 . ((والرجلة ،والديوث ،ًل يدخلوف الجنة: العاؽ لوالديو وثالثة

                                                

 (.ِّْأدب الدنيا كالدين )ص: (ُ)
  (.َّٔ/ِ( انظر: إحياء علـو الدين، لإلماـ الغزإب )ِ)
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 . (ُ)((أة المترجلة تشبو بالرجاؿالمر ))كُب ركاية: 
 .(ِ)فعلو :-بالكسر– (الدياثة)ك .ىو الرجل الذم ال غّبة لو على أىلو ((الديوث))ك

رج عن ا٤بعُب ٱبال  ،كُب اصطالح الفقهاء عرفت الدياثة بألفاظ متقاربة ٯبمعها معُب كاحد
 .(ّ)كىو عدـ الغّبة على األىل كاحملاـر ،اللغوم

 على كىي عالمة ٧بمودة كمطلوبة، ك٧بارمو أىلو على الرجل غّبة كانت ىنا كمن
 كطبعنا. شرعنا مذمومة دياثة كتركها كالشهامة كا٤بركءة، الرجولة كماؿ

 ٩بن ابتلي بفعل ا٤بعاصي:االستتار  - ْ
 يء.ال ٯباىر بفعلو السأف فعليو أف يستَب، ك  من ابتلي ٗبعصية كشرب ا٣بمر كالزنا

ا٤برء إذا كقع منو ما يعاب عليو يندب لو السَب على نفسو، كقد اتفق الفقهاء على أف 
 .(ْ)ا، حٌب القاضي، بفاحشتو إلقامة ا٢بد أك التعزير عليوفال يعلم أحدن 

 يـو القيامة، كالذم يسَبه اهلل  الذم يفضح نفسو ُب الدنيا يفضحو اهلل ك 
  ُب الدنيا يسَبه يـو القيامة بفضلو كإحسانو.

ٌٗ ِِف  إِنٍّ حمس :قاؿ اهلل  ِْل
َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ ٠ُٜا ل َ٘ َٚ آ ِي اِخَظُث ِِف اَّلٍّ ٍَ ْن تَِظًَم إْ

َ
َٚ َُيِت٠ََّن أ ِي اَّلٍّ

 ِ ِخَرة ٌْ ًَا َوا جْ  [.ُٗ]النور: ىجسادلَّ

                                                

(: "ركاه البزار ُْٖ -ُْٕ/ٖ)  [،  قاؿ ا٥بيثميَُٓٔ، ََٓٔر ][، كالبزإِّٓ( أخرجو أٞبد ]ُ)
[،  ََُْ[، كالركيا٘ب ]ٔٓٓٓ[، كأبو يعلى ]ِِٔٓبإسنادين كرجا٥بما ثقات". كأخرجو أيضنا: النسائي ]

[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد". ككافقو ِْْ[، كا٢باكم ]ِّْْ[، ك)األكسط( ]َُُّٖكالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]
  [.ُْٕٕ[، كُب )شعب اإلٲباف( ]َُِِٓو أيضنا: البيهقي ُب )السنن( ]الذىيب.  كأخرج

 (.َِٓ/ُا٤بصباح ا٤بنّب ُب غريب الشرح الكبّب، مادة: )ديث( ) (ِ)
 (.ّٖ -ُٖ/ِ(، كانظر: الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ٔٗ/ ُِا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )( ّ)
 (.ُُٖ/ّانظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ْ)
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كيستغفر اهلل  ،أف يستَبا٤بعاصي: ابتلي بشيء من فمن أسباب العافية كالسالمة ٤بن 
، .كيتوب إليو توبة نصوحنا 

حٌب إذا أٓب بشيء منها فليجتهد ُب  ،اجتناب ا٤بعاصي كلها فليعمل ا٤بسلم على"
ُب سجوده أف يتوب عليو من ذنبو، كليتوسل إليو تعأب  إخفائو كسَبه، كليضرع إٔب اهلل 

بإٲبانو بو، كحيائو كخوفو منو، كاحَبامو لشرعو كعباده، فهو جل جاللو ٰبب التوابْب كٰبب 
 .(ُ)"ا٤بتطهرين
 :كبالفساد معركفنا باألذل ليس ٩بن ٫بوىمك  الزالت سَب ذكم - ٓ

 ((. أقيُلوا ذوي الهْيَئاِت َعثَػَراتهمكقد تقدـ حديث: ))
 .(ِ)((ا، ستره اهلل في الدنيا واآلخرةومن ستر مسلمً كُب ا٢بديث: ))

 ذكم على السَب بو: كا٤براد زالتو، يسَب أف عليو "السَب: ((اومن ستر مسلمً )) 
 كانقضت. كقعت سَب معصية ُب كىذا كبالفساد، عركفنا باألذلم ليس ٩بن ك٫بوىم ا٥بيئات
 فإف منها، كمنعو عليو، باإلنكار ا٤ببادرة فيجب ّٔا متلبس كىو معصيتو علم إذا أما 

 مفسدة. ذلك على يَبتب ٓب إف األمر كٕبّْ  إٔب رفعها لزمو عجز
 كاإليذاء، الفساد، ُب يطمعو ىذا على السَب ألف عليو؛ يسَب ال بذلك فا٤بعركؼ 
 ٱبف ٓب إف اإلماـ إٔب يرفعو أف يستحب بل ذلك، مثل على غّبه كجسارة احملرمات، كانتهاؾ

 مفسدة. ذلك من

                                                

 (.٦ُِٔبالس التذكّب، البن باديس )ص: (ُ)
كىو ُب )الصحيحْب(: ))كمن سَب مسلمنا سَبه  . [ عن أيب صاّب، عن أيب ىريرةِٗٗٔ( أخرجو مسلم ]ِ)

 [.َِٖٓ[، مسلم ]ِِْْاهلل يـو القيامة(( عن الزىرم، عن سآب، عن أبيو. صحيح البخارم ]
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 كاأليتاـ كاألكقاؼ الصدقات على كاألمناء كالشهود، الركاة جرح ُب القوؿ ككذلك
 ُب يقدح ما منهم رأل إذا عليهم السَب ٰبل كال ا٢باجة، عند ٘برٰبهم فيجب ك٫بوىم،
 .(ُ)الواجبة" النصيحة من بل احملرمة، الغيبة من ىذا كليس أىليتهم،
 أىل ا٤بركءة كا٣بصاؿ ا٢بميدةباقَباؼ فاحشةو أك زلَّة من شخص من  ملً ينبغي ٤بن عى ف

 كينصحو، كٲبنعو عن ا٤بنكر بالوسيلة الٍب يستطيعها. ، أف يسَب عليو
م على عورة أك زلة توجب كيستحب ٤بن اطلع من أخيو ا٤بسل" : قاؿ ابن ا٤بنذر

 ، ا، أك تعزيرنا، أك يلحقو َب ذلك عيب أك عار أف يسَبه عليو؛ رجاء ثواب اهللحدِّ 
أصاب ا٢بد، كأبدل  مفإف ٓب يفعل ذلك الذتعأب،  كٯبب ٤بن بلى بذلك أف يستَب بسَب اهلل

 تة عن النيبمن األخبار الثاب شيء كأقر با٢بد ٓب يكن آٜبنا؛ ألنا ٓب ٪بد ُب ،ذلك لإلماـ
  ِّا كأقيم عليو أنو هنى عن ذلك، بل األخبار الثابتة دالة على أف من أصاب حد

 .(ِ)"فهو كفارتو
قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عبد اهلل بن عمر كقد جاء ُب ا٢بديث: عن 

المسلم أخو المسلم ًل يظلمو وًل يسلمو، ومن كاف في حاجة أخيو كاف اهلل في ))

                                                

(، كانظر: َِْتحقيق األخ الدكتور رياض منسي العيسى )ص:شرح األربعْب النوكية، للحافظ ابن حجر، ب( ُ)
  (.ُْٔ/ ٔمواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل )

أف رسوؿ اهلل  كقد تقدـ حديث: عبادة بن الصامت  (.ِٕٓ/ٔشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ِ)
  قاؿ، كحولو عصابة من أصحابو: تسرقوا،  ))بايعو٘ب على أف ال تشركوا باهلل شيئنا، كال

كال تزنوا، كال تقتلوا أكالدكم، كال تأتوا ببهتاف تفَبكنو بْب أيديكم كأرجلكم، كال تعصوا ُب معركؼ، فمن كىَبى 
منكم فأجره على اهلل، كمن أصاب من ذلك شيئنا فعوقب ُب الدنيا فهو كفارة لو، كمن أصاب من ذلك شيئنا ٍب 

  شاء عاقبو(( فبايعناه على ذلك. متفق عليو.سَبه اهلل فهو إٔب اهلل، إف شاء عفا عنو كإف 
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م كربة، فرج اهلل عنو كربة من كربات يـو القيامة، ومن ستر حاجتو، ومن فرج عن مسل
 . (ُ)((مسلما ستره اهلل يـو القيامة

ًل يستر اهلل على عبد في ))قاؿ:  ،عن النيب   عن أيب ىريرةك 
 .(ِ)((الدنيا، إًل ستره اهلل يـو القيامة

  كجهْب: "ٰبتمل :القاضي  قاؿ
  ا٤بوقف. أىل ُب تهاإذاع عن كعيوبو معاصيو يسَب أف :أحدىما
 ا٢بديث ُب جاء ٤با أظهر؛ كاألكؿ قاؿ: ذكرىا. كترؾ عليها، ٧باسبتو ترؾ :والثاني

" لك أغفرىا كأنا الدنيا، ُب عليك سَبهتا يقوؿ: بذنوبو يقرره اآلخر  . (ّ)اليـو
 لإلماـ ىل ا٢بد، يوجب ما أصبت إ٘ب: قاؿ بأف اإلماـ عند با٢بد شخص أقر ك"إذا

  ؟عليو يسَب أف
 الباب حديث ُب ٗبا اكتفاء عادتو على بناء ا١بواب يذكر كٓب. عليو يسَب أف لو: فجوابو

ا أصبت إ٘ب: قاؿ الذم للرجل قولو  إٔب ترل أال  قد أليس: عليَّ  فأقمو حدِّ

                                                

 [.َِٖٓ[، مسلم ]ِِْْ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.َِٗٓ( صحيح مسلم ]ِ)
كنصُّ ا٢بديث:  (.ُّْ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم )كانظر: (، ِٗ/ٖ، للقاضي عياض )إكماؿ ا٤بعلم (ّ)

يقوؿ: ُب النجول؟ قاؿ:  ،عن صفواف بن ٧برز، قاؿ: قاؿ رجل البن عمر كيف ٠بعت رسوؿ اهلل 
يقوؿ: ))إف اهلل يد٘ب ا٤بؤمن، فيضع عليو كنفو كيسَبه،  ٠بعتو يقوؿ: فقاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 

فيقوؿ: أتعرؼ ذنب كذا، أتعرؼ ذنب كذا؟ فيقوؿ: نعم أم رب، حٌب إذا قرره بذنوبو، كرأل ُب نفسو أنو 
ـ، فيعطى كتاب حسناتو، كأما الكفار كا٤بنافقوف، ىلك، قاؿ: سَبهتا عليك ُب الدنيا، كأنا أغفرىا لك اليو 

 [.ِٖٕٔ[، مسلم ]ُِْْفينادل ّٔم على رؤكس ا٣بالئق: ىؤالء الذين كذبوا على اهلل(( صحيح البخارم ]
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 نوع عنو الكشف ُب ألف أكٔب؛ السَب أف على فدؿ عنو، يستكشفو فلم (ُ)معنا؟ صليت
 .(ِ)للحد" دارئة شبهة كجعلها عنو، منهي ٘بسس

كقد اختلف نظر العلماء ُب ىذا ا٢بكم فظاىر ترٝبة " :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
 .فإنو ال ٯبب على اإلماـ أف يقيمو عليو إذا تاب ؛البخارم ٞبلو على من أقر ٕبد كٓب يفسره

قد   اطلع بالوحي على أف اهلل كٞبلو ا٣بطايب على أنو ٯبوز أف يكوف النيب 
ا ُب ىذا كقاؿ أيضن  .كإال لكاف يستفسره عن ا٢بد كيقيمو عليو ،ا كاقعة عْبلكوهن ؛غفر لو
كىذا الرجل ٓب يفصح بأمر يلزمو  .بل يدفع مهما أمكن ،إنو ال يكشف عن ا٢بدكد :ا٢بديث

النيب  يستكشفوفلم  ،فلعلو أصاب صغّبة ظنها كبّبة توجب ا٢بد ؛بو إقامة ا٢بد عليو
 إما ألف  ؛كإ٭با ٓب يستفسره .يثبت باالحتماؿال  ،ألف موجب ا٢بد ؛عن ذلك

كرأل أف ُب تعرضو إلقامة ا٢بد  ،ا للسَبكإما إيثارن  ،ذلك قد يدخل ُب التجسس ا٤بنهي عنو
إما  ،كقد استحب العلماء تلقْب من أقر ٗبوجب ا٢بد بالرجوع عنو .اا كرجوعن عليو ندمن 
كٝباعة أف الذنب الذم فعلو كاف  كجـز النوكم .كإما بأكضح منو ليدرأ عنو ا٢بد ،بالتعريض

بناء على أف الذم تكفره الصالة من  ؛بدليل أف ُب بقية ا٣برب أنو كفرتو الصالة ،من الصغائر
  ،كقد تكفر الصالة بعض الكبائر ،كىذا ىو األكثر األغلب .الذنوب الصغائر ال الكبائر

كٓب يكن عليو من  ،را من الصغائا كثّبن  ٕبيث صلح ألف يكفر عددن كمن كثر تطوعو مثالن 
ألف اهلل  ؛فإهنا تكفر عنو ذلك ؛كعليو كبّبة كاحدة مثالن  ،أك شيء يسّب ،الصغائر شيء أصالن 

 .(ّ)"ال يضيع أجر من أحسن عمالن 

                                                

 .تقدـ( ُ)
(، كانظر: شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ِ/ِْعمدة القارم شرح صحيح البخارم، لإلماـ العيِب )( ِ)

(ْ/ّْْ- ْْْ.) 
 (.ُّْ/ ُِفتح البارم ) (ّ)
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ا أصاب الذم أف ظن الرجل يكوف أف "كجائز :كقاؿ ابن بطاؿ   ٕبد، كليس حدِّ
 اإلفصاح دكف بالكناية ا٢بدكد امةإق ٘بز ٓب ك٤با كالصالة، بالوضوء يكفر ٩با ذلك فيكوف
 يوجب كىذا ّٔا، تدرأ بل بالشبهات، تقاـ ال ا٢بدكد ألف عليو؛ السلطاف يكشف أال كجب
ا، بو ٱبرب كال ذنبنا، كاقع إذا نفسو على يسَب أف ا٤برء على  عليو. يسَبه أف  اهلل لعل أحدن
 ا٤برء فسَب (،(اهلل ستره مسلًما ستر من)):  النيب عن ا٢بديث ىذا ُب جاء كقد
 .(ُ)غّبه" على سَبه من بو أكٔب نفسو على

 كأصحابو  كفيما نقل من تلقْب الدرء عن النيب " (:ا٥بدايةكُب )

 .(ِ)"داللة ظاىرة على أفضلية السَب
 علم إذا: ، "قلتلكوسجراىويو(، ل بن كإسحاؽ حنبل، بن أٞبد اإلماـ كُب )مسائل

 قاؿ .داعية يكوف أف إال عليو، يسَب بل ال، :قاؿ  الناس؟ بو أٱبرب الفجور الرجل من
 بو؛ فليخرب أشبهو ما أك تزكيج أك ٘بريح أك تعديل ُب ا٢باجة عند ال، بل :إسحاؽ 

 .(ّ)حينئذ" بغيبة ليس ألنو
 . (ْ)عليو ييٍستػىري  ال كالفساد بالشَّرّْ  كمن عيًرؼى 

 نصيحة من يتمكن ال اإلنساف كاف "إذا: العثيمْب  صاّب بن كقاؿ الشيخ ٧بمد
 أف ينبغي فال كالفساد بالشر معركفان  إنسانان  كاف إذا: ينظر فهذا، معصية على رآه الذم ىذا

                                                

 (.ْْْ -ّْْ/ ْشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )( ُ)
(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق َُّ/ٗ(، كانظر: البناية شرح ا٥بداية )ُُٔ/ّا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )( ِ)

 (.ْْٖ/ٕ(، قره عْب األخيار لتكملة رد احملتار )ٔٔ/ْ(، اللباب ُب شرح الكتاب )ٗٓ/ٕ)
 (.َْْٗ -َّْٗ/ ٗمسائل اإلماـ أٞبد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو ) (ّ)
 (.ٖ/ُِ(، اإلنصاؼ )ِْٖ/ ٖ(، كانظر: ا٤ببدع )َُّ/ُُانظر: الفركع )( ْ)
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 كلكن باالستقامة معركفنا أك ا٢باؿ، ٦بهوؿ كاف إذا كأما، األمر لوٕب أمره يبْب إذ، عليو يسَب
  .(ُ)أكٔب" عليو فالسَب، فعل ما يفعل أف لو سولت نفسو

ا ستره اهلل ومن ستر مسلمً )) :"ُب قولو : عياض  كقاؿ القاضي
كل خّب، كفعلو ا٤بعركؼ إليو، كسَبه   ىذا فضل معونة ا٤بسلم للمسلم ُب ُب: ((يـو القيامة

ـى إليهم ُب السٍَّْب  كىذا السَب ُب عليو.  ،غّب ا٤بستهَبين، كأما ا٤بنكشفوف ا٤بستهَبكف الذين تػىقىدَّ
؛ ألف كثرة السَب ٩با ٯببكىقىٍمعي شىرًّْىٍم  ،دىعيوا كٛبادكا فىكىٍشفي أىٍمرًًىمٍ كسيَبيكا غّبى مىرَّةو فلم يى 

ا ُب كشف معصية كمصافاة أىلها، كىذا أيضن  عليهم من ا٤بهاكدة على معاصي اهلل 
 .(ِ)"انقضت كفاتت

ألف  كٯبب التحذير ٩بن ٯباىر با٤بعصية  كذكره ٗبا جاىر بو، دكف ما ٓب ٯباىر بو؛
، بل ىو يتباىى بقبيح كال يعترب ىذا غيبة ُب حقو ،الفسق ال يستنكف أف يذكر بوآّاىر ب

  .ألقى جلباب ا٢بياءفعلو، كجرأتو على اهلل، كقد 
 القيس: امرئ كقوؿ بالفسوؽ ا٤بعلن: قاؿ القراُب 

 (ّ)كمرضع*** طرقت قد حبلى فمثلك
 ييسىرُّ  قد بل ٠بعو، إذا يػىتىأىٓبَّي  ال وألن عنو؛ ذلك ٰبيٍكى أف يىضيرُّ  فال ًشعره ُب بالزنا فيفتخر

ا اٍلًغيبىةى  فإفَّ  اٍلمىخىازًم؛ بتلك  بًاٍلمىٍكًس، أعلن من ككذلك كىتىأىلًُّمو، اٍلميٍغتىابً  ٢بًىقّْ  حيرّْمىتٍ  إ٭بَّ
 اللصوص من كثّبه  جنسو، كأبناء الدنيا أبناء فيو كنازع كىفػىعىلىوي  كا٤بلوؾ األمراء من بطلبو كتظاىر

                                                

 (.َُ/ُُٕلقاء الباب ا٤بفتوح ) (ُ)
 -ُْٕ/ٖ(، منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ِْ/ٖانظر: إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض ) (ِ)

 (.ُْٕ/ٖ(، شرح ٨بتصر خليل، للخرشي )ُْٖ
(. كإ٭با خص ا٢ببلى كا٤برضع؛ ألهنما أزىد النساء ُب الرجاؿ، كأقلهن شغفنا ّٔم َّديواف امرئ القيس )ص: (ّ)

 كحرصنا عليهم، فقاؿ: خدعت مثلهما مع اشتغا٥بما بأنفسهما فكيف تتخلصْب مِب؟
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 ىذا مثل فذكر الكبار، كا٢بصوف العظاـ، الدُّكر على التَّسىوُّرً  على كاالقتدار بالسرقة يفتخر
؛ ال الطوائف ىذه عن  ييسىرُّكفى. بل بسماعو، يػىتىأىذٍَّكفى  ال فإهنم ٰبـر

 على كأهنم  كعىٍيبػىهىا، فىسىادىىىا النَّاسي  ييٍشًهرى  أف ينبغي اٍلميًضلَّةً  كالتصانيف البدع كأرباب
 أمكن ما ا٤بفاسد تلك كىيػينػىفَّري عن فيها، يقعوا فال الضعفاء الناس ليحذرىا لصواب؛ا غّب

 يفعلوه، ٓب ما كالفواحش الفسوؽ من أىلها على يفَبل الصدؽ، كال فيها يتعدل ال أف بشرط
 إنو كال ا٣بمر، يشرب إنو ا٤ببتدع: على يقاؿ فال خاصة، ا٤بنفرات من فيهم ما على يقتصر بل

 فيو. ليس ٩با ذلك غّب كال يز٘ب،
شى سببنا كال تػيٍقرىأي، كيتيبنا كال تػيعىظّْميوي، ًشيعىةن  يَبؾ كٓب الضالؿ أىل من مات كمن  منو ٱبي

  اهلل على كحسابو أىٍلبىتَّةى، عيبه  لو يذكر كال ،  ًبًسٍَبً اهلل ييٍستػىرى  أف فينبغي لغّبه إفساد
"(ُ) . 

 معلننا الرجل كاف إذا: يقوؿ أٞبد  ٠بعت حرب أخرب٘ب:  ا٣بالؿ كقاؿ
 .(ِ)غيبة لو فليست بفسقو

إذا كاف التشهّب على سبيل نصيحة ا٤بسلمْب كٙبذيرىم، كذلك كجرح الركاة  أما
كالشهود كاألمناء على الصدقات كاألكقاؼ كاأليتاـ، كالتشهّب با٤بصنفْب كا٤بتصدين إلفتاء أك 

وف إليها، كأصحاب ا٢بديث كٞبلة العلم إقراء مع عدـ أىلية، أك مع ٫بو فسق أك بدعة يدع
كيلتفت  ،السيئة ٤بن عرفها ٩بن يقلد ُب ذلك ككشف أحوا٥بم ،هؤالء ٯبب ٘برٰبهمفا٤بقلدين، 

من ال ٯبوز تقليده، كليس السَب ىنا ٗبرغب   كيقلد ُب دين اهلل ،إٔب قولو، لئال يغَب ّٔم
 .-كما تقدـ- (ّ)اا كحديثن على ىذا اجتمع رأم األمة قدٲبن  ،فيو كال مباح

                                                

(، الفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد ُِْ -َِْ/ُّلذخّبة )(، كانظر: اَِٖ-َِٕ/ْالفركؽ، للقراُب ) (ُ)
 (.ِٓٗ/ِالقّبكا٘ب )

  (.َُٕ/ُ(، غذاء األلباب )ِْْ/ُانظر: اآلداب الشرعية، البن مفلح ) (ِ)
 (.ُْٖ/ٖ(، منح ا١بليل شرح ٨بتصر خليل )ُْٔ/ٔانظر: مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل )( ّ)
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فإنو  ؛لو قاؿ العآب ١بماعة: ال تسمعوا ا٢بديث من فالف" :كقاؿ اإلماـ النوكم 
أك ال تستفتوا منو فإنو ال ٰبسن الفتول ٓب ترد شهادتو؛ ألف ىذا نصح للناس، نص  ،ٱبلط

ٱبطئ كليس ىذا بعداكة كال غيبة إف كاف يقولو ٤بن ٱباؼ أف يتبعو ك  :قاؿ، ك (ُ)(األـ)عليو ُب 
 ،اعلم أف الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي ال ٲبكن الوصوؿ إليو إال ّٔاكقاؿ: " .(ِ)"باتباعو

 كىو ستة أسباب:
 ،فيجوز للمظلـو أف يتظلم إٔب السلطاف كالقاضي كغّبٮبا ٩بن لو كالية ،: التظلماألوؿ

 فيقوؿ: ظلمِب فالف بكذا. ،أك قدرة على إنصافو من ظا٤بو
فيقوؿ ٤بن يرجو قدرتو  ،كرد العاصي إٔب الصواب ،لى تغيّب ا٤بنكر: االستعانة عالثاني

التوصل إٔب إزالة  :كيكوف مقصوده ،فازجره عنو ك٫بو ذلك ،على إزالة ا٤بنكر: فالف يعمل كذا
 ا.فإف ٓب يقصد ذلك كاف حرامن  ،ا٤بنكر

 ،أك فالف بكذا ،أك زكجي ،أك أخي ،فيقوؿ للمفٍب: ظلمِب أيب ،: االستفتاءالثالث
فهذا  ،كدفع الظلم؟ ك٫بو ذلك ،كٙبصيل حقي ،فهل لو ذلك؟ كما طريقي ُب ا٣بالص منو

  ،أك زكج ،أك شخص ،كلكن األحوط كاألفضل أف يقوؿ: ما تقوؿ ُب رجل ،جائز للحاجة
كمع ذلك فالتعيْب جائز كما  ،فإنو ٰبصل بو الغرض من غّب تعيْب ،كاف من أمره كذا
 .(ّ)-هلل إف شاء ا-ىند  :سنذكره ُب حديث

                                                

 (.ِِِ/ٔلشافعي )انظر: األـ، لإلماـ ا( ُ)
(،  أسُب ا٤بطالب ُب شرح ِّٓ/َُ(، ٙبفة احملتاج )ّٖٓ/ٔ(، كانظر: مغِب احملتاج )ِّٖ/ُُركضة الطالبْب ) (ِ)

 (.ِّٓ/ْركض الطالب )
إف أبا سفياف رجل  :أهنا قالت: قالت ىند امرأة أيب سفياف للنيب  يعِب حديث: عائشة  (ّ)

ال ما أخذت منو، كىو ال يعلم؟ قاؿ: ))خذم ما يكفيك ككلدؾ شحيح كليس يعطيِب ما يكفيِب ككلدم إ
 با٤بعركؼ(( متفق عليو.
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 كذلك من كجوه: ،: ٙبذير ا٤بسلمْب من الشر كنصيحتهمالرابع
بل كاجب  ،كذلك جائز بإٝباع ا٤بسلمْب ،منها: جرح آّركحْب من الركاة كالشهود

 للحاجة.
 ،غّب ذلك أك ،أك معاملتو ،أك إيداعو ،أك مشاركتو ،كمنها: ا٤بشاكرة ُب مصاىرة إنساف

 الٍب فيو بنية النصيحة. ا٤بساكئبل يذكر  ،أف ال ٱبفي حالو كٯبب على ا٤بشاكر ،أك ٦باكرتو
كخاؼ أف يتضرر  ،ا يَبدد إٔب مبتدع أك فاسق يأخذ عنو العلمكمنها: إذا رأل متفقهن 

 كىذا ٩با يغلط فيو.  ،ا٤بتفقو بذلك فعليو نصيحتو ببياف حالو بشرط أف يقصد النصيحة
كٱبيل إليو أنو نصيحة  ،عليو ذلككيلبس الشيطاف  ،كقد ٰبمل ا٤بتكلم بذلك ا٢بسد

 فليتفطن لذلك.
ا ٥با، كإما يكوف صا٢بن  يقـو ّٔا على كجهها، إما بأف ال كمنها: أف يكوف لو كالية ال

 ،ليزيلو ؛فيجب ذكر ذلك ٤بن لو عليو كالية عامة ،ك٫بو ذلك ،أك مغفالن  ،ابأف يكوف فاسقن 
كأف يسعى ُب أف ٰبثو  ،كال يغَب بو ،لوأك يعلم ذلك منو ليعاملو ٗبقتضى حا ،كيوٕب من يصلح
 أك يستبدؿ بو. ،على االستقامة
 ،كمصادرة الناس ،كآّاىر بشرب ا٣بمر  ،ا بفسقو أك بدعتو: أف يكوف ٦باىرن الخامس

كٰبـر  ،فيجوز ذكره ٗبا ٯباىر بو ،كتوٕب األمور الباطلة ،اكجباية األمواؿ ظلمن  ،كأخذ ا٤بكس
 ف يكوف ١بوازه سبب آخر ٩با ذكرناه.إال أ ،ذكره بغّبه من العيوب

 ،كاألصم ،كاألعرج ،كاألعمش  ،ا بلقبفإذا كاف اإلنساف معركفن  ،: التعريفالسادس
كلو  ،كٰبـر إطالقو على جهة التنقص ،كغّبىم جاز تعريفهم بذلك ،كاألحوؿ ،كاألعمى

 أمكن تعريفهم بغّب ذلك كاف أكٔب.
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كدالئلها من األحاديث  ،مع عليوكأكثرىا ٦ب ،فهذه ستة أسباب ذكرىا العلماء
 .(ُ)"الصحيحة مشهورة

كمن تصدل للتدريس، أك الوعظ كليس ىو من أيضنا: " كقاؿ اإلماـ النوكم 
أىلو، كال يؤمن اغَبار الناس بو ُب تأكيل أك ٙبريف، أنكر عليو احملتسب، كشهر أمره لئال يغَب 

اس، ٓب ينكر عليو، كإف كاف ُب طريق بو، كإذا رأل رجال كاقفا مع امرأة ُب شارع يطرقو الن
 .(ِ).."خاؿ، فهو موضع ريبة، فينكر كيقوؿ: كإف كانت ٧برما لك، فصنها عن مواقف الريب

، كبا٤بقابل النظر بعْب البصّبة إٔب االستتار با٤بعصيةالنظر بعْب البصّبة إٔب أثر  - ٔ
آثار من ٯباىر با٤بعاصي:  

 يَبتب على االستتار با٤بعصية:دـ بيانو، ك يَبتب على آّاىرة با٤بعاصي ما تق
عدـ إقامة العقوبة الدنيوية؛ ألف العقوبات ال ٘بب إال بعد إثباهتا. فإذا استَب ّٔا كٓب . أ
 كٓب ينلو أم طريق من طرؽ اإلثبات، فال عقوبة. ،كٓب يقر ّٔا ،يعلنها

نْ حمس :ب. عدـ شيوع الفاحشة، قاؿ اهلل 
َ
َٚ َُيِت٠ََّن أ ِي َٚ  إِنٍّ اَّلٍّ ِي اِخَظُث ِِف اَّلٍّ ٍَ تَِظًَم إْ

٠ُٙنَ  َْ تَْهَٖ  ْٗ جْخُ
َ
ُٗ َوأ ُ َحْهَٖ ِخَرةِ َواَّللٍّ ٌْ جًَْا َوا ٌٗ ِِف ادلَّ ِْل

َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ ٠ُٜا ل َ٘  [.ُٗر:]النو  ىجسآ

ج. من ارتكب معصية فاستَب ّٔا فهو أقرب إٔب أف يتوب منها، فإف تاب سقطت عنو 
فإف التوبة تسقط ا٤بؤاخذة؛ ألف اهلل أكـر  تعلق ٕبق اهلل ا٤بؤاخذة، فإف كانت ا٤بعصية ت

األكرمْب، كرٞبتو سبقت غضبو، فلذلك إذا سَبه ُب الدنيا ٓب يفضحو ُب اآلخرة. كإف كانت 
تتعلق ٕبق من حقوؽ العباد، كقتل كقذؼ ك٫بو ذلك، فإف من شركط التوبة فيها أداء ىذه 

                                                

(، شرح النوكم على صحيح ِّْ-َّْ(، كانظر: األذكار، لإلماـ النوكم )ص:ّّْ( رياض الصا٢بْب )ص:ُ)
 (.ِّ/ِ(، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ُّْ -ُِْ/ُٔمسلم )

(، أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض ُُ/ٔ(، مغِب احملتاج )ُِٖ/ٗٙبفة احملتاج ) (، كانظر:ُِٖ/َُركضة الطالبْب ) (ِ)
 (.ُِ(، غاية البياف شرح زبد ابن رسالف )ص:ُٕٗ/ ْالطالب )
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لذلك كجب على من استَب با٤بعصية ا٤بتعلقة ا٢بقوؽ ألصحأّا، أك عفو أصحأّا عنها، ك 
 .(ُ)ٕبق آدمي أف يؤدم ىذا ا٢بق لصاحبو"

تطبيق ا٢بدكد الرادعة ُب حقّْ من ٯباىر با٤بعاصي حٌب ال يتفشى ا٣بطر كيعظم  - ٕ
 األثر:

إف ؛ فئقة بوكإنزاؿ العقوبة الالَّ  ،ا١بهر با٤بعاصي يستوجب ردع آّتمع للمجاىرإفَّ 
كتردع غّبه، كبذلك  ،٤بتمادم ُب الفساد كاإلفساد ىو تطبيق ا٢بدكد الٍب تقوموأعظم ما يردع ا

 ينحصر ا٣بطر، كيقل الضرر.
ا حمس :قاؿ اهلل  َٙ ِٟ ِ ْٗ ة ُخْذُز

ْ
َْ حَأ ةٍ َو ا ِ٘ائََث َجِْلَ َٙ ُٟ ِْٜ٘ وا ُُكٍّ َواِخٍد  اِّن ٌَاْجِِلُ ًَُث َوالزٍّ اجِ الزٍّ

 ْٗ ْٜخُ ُْ ِ إِْن  ِٚ اَّللٍّ ٌٌَث ِِف دِي
ْ
ِٜ٘نِيَ  َرأ ْؤ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ٌث  ٍَ ِ ان ـَ ا  َٙ ُٟ ْد َنَذاَب َٟ ِخرِ َوْٕيَْظ ٌْ ِ َواْْل٠َِْم ا ٠َُِٜ٘ن ةِاَّللٍّ  ىجسحُْؤ

 .(ِ)أم: لتحضره؛ زيادةن ُب التَّنكيًل؛ فإفَّ التَّفضيحى قد يينكّْلي أكثرى ٩بَّا يينكلُّ التَّعذيبي  ،[ِ]النور:
بفسقو الذم جاىر بو، إذا كاف ُب آّاىر بفسقو الذم ال يستَب من أحد ٯبوز ذكره ك 

ذكره بو مصلحة أك دفع مفسدة، كٯبب أف ٰبذر من ذكره لغّب ذلك فإنو من الغيبة كإذاعة 
ىذا ُب األفراد، كمثلها األمم، فاألمة الٍب تقـو باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر،  الفاحشة.

من ٦بتمعها تسلم من كتضرب على يد سفهائها كأىل الفساد منها، كهتجرىم كتنبذىم 
الشركر كالباليا، كتقل أك تنعدـ منها ا٤بفاسد كا٤بنكرات، كاألمة الٍب تسكت عن سفهائها 
كأىل الشر من كربائها، كتدعهم يتجاىركف فيها بالفواحش كالقبائح ىي أمة ىالكة، متحملة 

 .(ّ)جريرة آّاىرة، با٤بعاصي، با٥بالؾ ُب الدين كالعذاب ُب اآلخرة

                                                

 (.ُِٖ/ ّا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ُ)
 (.ِِٖ/ٗ(، ركح ا٤بعا٘ب )ُٔٓ/ٔ(، تفسّب أيب السعود )ٖٗ/ْانظر: تفسّب البيضاكم ) (ِ)
 (. ُِٓ -ُِّذكّب، البن باديس )ص:٦بالس الت (ّ)
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يعقد العـز على ترؾ ا٤بعاصي، كأف ٲبسي على نية صا٢بة، كأف يصبح على نية أف  - ٖ
 صا٢بة:

فمن أنفع األسباب الٍب ٘بنب اإلنساف خطر الذنوب كا٤بعاصي كالعقاب ُب اآلخرة: أف 
دي توبةن بينو كبْب اهلل  ٯبلس ا٤برء عندما يريدي النوـى هلل  ساعةن ٰباسبي نفسو فيها، ٍب ٯبدّْ

ـي على تلك التوبة، كيعـز أف ال يعاكدى الذَّنبى إذا استيقظ، كيفعلي ىذا كلَّ ليلة، تعأب، فينا
فإذا ماتى من ليلتو مات على توبة، كإف استيقظى استقبلى يومىو بنيةو صا٢بة. كليس للعبد أنفع 
،  من ىذه النومة، كال سيما إذا أكثرى من ذكًر اهلل تعأب، كاستعملى السنن الواردة قبل النـو

 فمن أراد اهلل تعأب بو خّبنا كفَّقو لذلك.  
"الذنب ٗبنزلة شرب السم، كالتوبة ترياقو كدكاؤه، كالطاعة ىي  :قاؿ ابن القيم 

 .(ُ)الصحة كالعافية"
كنوافًل الصلواًت، ُب السّْر كالعلن، كاحملافظة على قراءة القرآف،  مراقبة اهلل  - ٗ

، كغّبٮبا، كالتعويل   اهلل تعأب ُب كلّْ أمر، كالتفويض إليو ُب كل حاؿ. علىكالصَّوـً
كإ٭با تضعف ا٤براقبة ُب قلب العبد إذا ٓب يوقّْر اهلل تعأب، كٓب يعظمو كما ٯبب، كلذا 

، فعلى ا٤بسلم إذا حدثتو (ِ)ُب خواطره، عصمو ُب حركات جوارحو قيل: من راقب اهلل 
ر إليو، كيطلع على حالو، فال ٯبعل اهلل نفسو ٗبعصية أف يتقي اهلل، كأف يشعر أف اهلل ينظ

أىوف الناظرين إليو، ككيف يستحي من الناس كال يستحي من اهلل؟! كٱبشى الناس كال ٱباؼ 
 من اهلل؟!

                                                

 (.َّْ/ُ( مدارج السالكْب )ُ)
(، مدارج ُّٗ/ِ(، صفة الصفوة )ُْٓ( قالو أبو العباس بن مسركؽ. انظر: ذـ ا٥بول، البن ا١بوزم  )ص:ِ)

 (.ٓٔ/ ِالسالكْب )
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حسن عملو. كقد قيل: "شجرة ا٤بعرفة تيٍسقىى ٗباء الفكرة كشجرة  فمن راقب اهلل 
مة، كشجرة احملبة تسقى ٗباء اإلنفاؽ الغفلة تسقى ٗباء ا١بهل، كشجرة التوبة تسقى ٗباء الندا

كا٤بوافقة كاإليثار، كمٌب طىًمٍعتى ُب ا٤بعرفة كٓب ٙبيًٍكٍم قبلها مدارج اإلرادة فأنت ُب جهل، كمٌب 
 .(ُ)ما طلبت اإلرادة قبل تصحيح مقاـ التوبة فأنت ُب غفلة ٩با تطلبو"

، ك  - َُ دكاعي ا٤بعصية، كعن االبتعاد عن مواطن الفًب كالشُّبهات، كأسباب الشَّرّْ
 ا٤بفسدين كالغالة:

لقد كردت األحاديث الٍب ٙبثُّ ا٤بسلم على مفارقة األرض الٍب يعمل فيها با٤بعاصي 
ألف  ؛فيها؛ ألنو إذا بقي ُب أرض السوء رٗبا فعل ما يفعلو أىلها إٔب أرض يطاع اهلل 

 .كأخالؽ كعادات الغالب أف اإلنساف يتأثر ٗبن حولو كٗبا عليو أىل البلد من عقائد
كتستحب ا٥بجرة من البلدة الٍب يقع فيها إظهار ا٤بعصية؛ فإهنا سبب كقوع الفًب الٍب 

هتجر األرض الٍب يصنع فيها  :بن كىب عن مالك اينشأ عنها عمـو ا٥بالؾ. قاؿ 
 .  (ِ)ا٤بنكري جهارنا، كقد صنع ذلك ٝباعة من السلف

كاف قاؿ: ))  اهلل أف نيب  عن أيب سعيد ا٣بدرم :كُب )الصحيح(
فيمن كاف قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفًسا، فسأؿ عن أعلم أىل األرض فدؿ على 
راىب، فأتاه فقاؿ: إنو قتل تسعة وتسعين نفًسا، فهل لو من توبة؟ فقاؿ: ًل، فقتلو، 
فكمل بو مائة، ثم سأؿ عن أعلم أىل األرض فدؿ على رجل عالم، فقاؿ: إنو قتل مائة 

لو من توبة؟ فقاؿ: نعم، ومن يحوؿ بينو وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا نفس، فهل 
ك؛ فإنها أرض  وكذا، فإف بها أناًسا يعبدوف اهلل فاعبد اهلل معهم، وًل ترجع إلى أُر
سوء، فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيو مالئكة الرحمة 

                                                

 (.   ُِْ/ُّ( قالو أبو العباس بن مسركؽ كما ُب )حلية األكلياء(، أليب نعيم )ُ)
 (.َُ/ُّ: فتح البارم، البن حجر )انظر (ِ)
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تائًبا مقباًل بقلبو إلى اهلل، وقالت مالئكة  ومالئكة العذاب، فقالت مالئكة الرحمة: جاء
العذاب: إنو لم يعمل خيرا قط، فأتاىم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقاؿ: 
ين، فإلى أيتهما كاف أدنى فهو لو، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى األرض  قيسوا ما بين األُر

 .(ُ)((التي أراد، فقبضتو مالئكة الرحمة
"كفيو فضل التحوؿ من األرض الٍب يصيب اإلنساف : قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

فيها ا٤بعصية ٤با يغلب ٕبكم العادة على مثل ذلك إما لًتىذىكُّرًًه ألفعالو الصادرة قبل ذلك 
كالفتنة ّٔا كإما لوجود من كاف يعينو على ذلك كٰبىيضُّوي عليو؛ ك٥بذا قاؿ لو األخّب: )كال ترجع 

إشارة إٔب أف التائب ينبغي لو مفارقة األحواؿ الٍب اعتادىا إٔب أرضك؛ فإهنا أرض سوء( ففيو 
 .(ِ)ُب زمن ا٤بعصية كالتحوؿ منها كلها"

كىجراف  ،ككذلك ىجراف الدعاة إٔب البدع ،كٝباع ا٥بجرة ىي ىجرة السيئات كأىلها
ككذلك من يَبؾ ا١بهاد الذم ال مصلحة  ،كىجراف من ٱبالط ىؤالء كلهم كيعاكهنم ،الفساؽ
ا فإنو يعاقب ّٔجرىم لو، ٤با ٓب ٱبالطهم ُب الرب. فمن ٓب يهجر ىؤالء كاف تاركن  ،نو٥بم بدك 
فعوقب كل  ،كىذا فعل احملذكر منو ،فهذا ترؾ ا٤بأمور من االجتماع ، للمحذكرفاعالن  ،للمأمور

 منهما ٗبا يناسب جرمو. 
ٕبسب كما جاءت بو الشريعة من ا٤بأمورات كالعقوبات كالكفارات كغّب ذلك، يفعل 

االستطاعة. فإف ٓب يقدر ا٤بسلم على جهاد ٝبيع ا٤بشركْب، جاىد من يقدر على جهاده. 
كإذا ٓب يقدر على عقوبة ٝبيع ا٤بعتدين، عاقب من يقدر على عقوبتو. فإذا ٓب يكن النفي 

                                                

 [.ِٕٔٔ[، مسلم، كاللفظ لو ]َّْٕصحيح البخارم ]( ُ)
 (.ُٖٓ/ٔفتح البارم )( ِ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

117 

 

كيكوف ىو ا٤بأمور بو،  ،كا٢ببس عن ٝبيع الناس، كاف النفي كا٢ببس على حسب القدرة
 . (ُ)كدفع بعض الشر خّب من تركو كلو ،، خّب من تركوفالقليل من ا٣بّب

من البلد الذم يفًب فيو ا٤بسلم ُب  -على القادر-ا٥بجرة  كقد أكجب ا٢بق 
ُث حمس :دينو، كال يػىتىسىُبَّ لو إقامة الشعائر اإلسالمية. قاؿ اهلل  َٓ

ِ ن
َٓ َٙ ْ ُٗ ال ُٞ ٌٍّا َٚ ح٠ََ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

ْٗ َُال٠ُا ذِ  ِٟ ِص ٍُ جْ
َ
ِ َواِشَهًث َكالِِن أ رُْض اَّللٍّ

َ
ْٚ أ ْٗ حَُس َ ل

َ
رِْض َُال٠ُا أ

َ َْ ا ُمْصَخْؾَهٍنَِي ِِف ا ٍّٜ ُْ ْٗ َُال٠ُا  ْٜخُ ُْ  َٗ ً
ُٗ وََشاءَْت َمِػًْيا ٍّٜ َٟ ْٗ َج ُٞ َوا

ْ
أ َ٘  َّ ِ وَٕه

ُ
ا ٌَأ َٟ اِجُروا ذًِ َٟ  [.ٕٗ]النساء: ىجسَذُخ

ن فيو "ُب اآلية دليل على كجوب ا٥بجرة من موضع ال يتمك :قاؿ البيضاكم 
 . (ِ)الرجل من إقامة دينو"

احمس :فقولو  َٟ اِجُروا ذًِ َٟ ِ َواِشَهًث َذُخ ْرُض اَّللٍّ
َ
ْٚ أ ْٗ حَُس َ ل

َ
يعِب: من أرض الكفر إٔب  ،ىجسأ

َّ حمس: بلد أخرل كما فعل غّبكم من ا٤بهاجرين إٔب ا٤بدينة كا٢ببشة، قاؿ  وَٕهِ
ُ
ٌَأ

ُٗ وََشاَءْت َمِػًْيا ٍّٜ َٟ ْٗ َج ُٞ َوا
ْ
أ  م ىذا الواجب مع ٛبكنهم منو. أم: لَبكه ،ىجسَ٘

        كُب اآلية دليل على كجوب ا٥بجرة من موضع ال يتمكن الرجل فيو من إقامة دينو 
َٚ الرَِّجاِل َوإنَِّصاءِ حمس . ٍب استثُب أىل العذر منهم فقاؿ:-كما تقدـ– ِ٘ ْصخَْؾَهٍنَِي  ُٙ ْ ٍّْ ال

ِ إ
َْ يَْصَخِفًُه٠َن ِخًَٖثً  اِن  َخُدوَن حمسال قوَّة ٥بم على ا٥بجرة كال نفقة ٥بم. أم:  ،ىجسَوال٠ْدِْلَ ْٟ َْ َح َو

 ًٓ  أم: طريقنا إٔب أرض ا٥بجرة.[، ٖٗ]النساء: ىجسَشبًِ
ُب )اإلكليل(: "استدؿ باآلية على كجوب ا٥بجرة من دار  قاؿ اإلماـ السيوطيُّ 

 فيو الكفر، إالَّ على من ٓب يطقها. كعن مالك: اآلية تقتضي أف كل من كاف ُب بلد تغّبَّ 
  .(ّ)السنن، فينبغي أف ٱبرج منو"

                                                

 (.َِّ/ٕ) ٧باسن التأكيل(، ُِّ -ُُّ/ُٓانظر: ٦بموع الفتاكل )( ُ)
(، ّٖٖ/ُ(، تفسّب النسفي )ِّٔ/ُ(، كانظر: السراج ا٤بنّب، للخطيب الشربيِب  )ِٗ/ِ( تفسّب البيضاكم )ِ)

 (.ُْ/ْالبحر احمليط ُب التفسّب )
 (.ٗٗ( اإلكليل ُب استنباط التنزيل )ص:ّ)
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"ُب ىذه اآليات دليل على ىجراف األرض الٍب يعمل فيها  :كقاؿ القرطيب 
إذا عمل با٤بعاصي ُب أرض فاخرج منها. كتال:  :با٤بعاصي. كقاؿ سعيد بن جبّب 

احمس َٟ اِجُروا ذًِ َٟ ِ َواِشَهًث َذُخ رُْض اَّللٍّ
َ
ْٚ أ ْٗ حَُس َ ل

َ
 . ىجسأ

ىذه اآليات دالة على أنو ليس ألحد ا٤بقاـ ُب أرض ييسبُّ فيها  :كقاؿ مالك 
 .(ُ)السلف، كيعمل فيها بغّب ا٢بق"
من ىذه اآلية:  "كاستنبط سعيد بن جبّب  :كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

 . (ِ)كجوب ا٥بجرة من األرض الٍب يعمل فيها با٤بعصية"
من ا٤بكاف الذم ٱباؼ  "كلذلك كاف من مسائل اإلٝباع: كجوب ا٥بجرة على ا٤بسلم

 فيو من إظهار دينو، كيضطر فيو إٔب التقية، كمن عالمة ا٤بؤمن الكامل أال ٱباؼ ُب اهلل 
َٓ َُتَْظ٠ُا انلٍّاَس َواْخَظ٠ْنِ حمس :لومة الئم. قاؿ اهلل  ْٗ حمس كقاؿ: [،ْْ]ا٤بائدة: ىجسٌَ ُٞ َٓ َُتَا٠ٌُ ٌَ

ِٜ٘نِيَ  ْٗ ُمْؤ ُْٜخ ُْ كأصحابو يتحملوف  ككاف النيب  [.ُٕٓ]آؿ عمراف: ىجسوََخا٠ٌُِن إِْن 
كيصربكف. كأما ا٤بدارة فيما ال يهدـ حقِّا، كال يبِب باطالن فهي   األذل ُب ذات اهلل 

كىيىاسىةه 
مستحبة، يقتضيها: أدبي آّالسة، ما ٓب تنتو إٔب حدّْ النفاؽ، كييستىجٍز فيها:  (ّ)

وُّننا من سفههم، كاتقاءن الدىاف كاالختالؽ، كتكوف مؤكدة ُب خطاب السفهاء؛ تىصى 
 . (ْ)لفحشهم"

                                                

 (.ّْٔ/ٓ( تفسّب القرطيب )ُ)
 (.ِّٔ/ٖ( فتح البارم، البن حجر )ِ)
-     ا: ضد ا٢بمق، كالرجل )كىيّْسه ميكىيَّس(، أم: ظريف، كبابو: باع. ك)ًكيىاسىة( أيضن  -بوزف الكيل-)الكىٍيس(  (ّ)

 (.ِٕٗ/ّ(، الصحاح، للجوىرم )ِٕٔ. انظر: ٨بتار الصحاح، مادة: )كيس( )ص:-ربالكس
 (.ُِّ/ّ( تفسّب ا٤بنار )ْ)
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ُب )الفتح(: "ا٥بجرة: الَبؾ. كا٥بجرة إٔب الشيء:  قاؿ ا٢بافظ ابن حجر  
 . (ُ)االنتقاؿ إليو عن غّبه. كُب الشرع: ترؾ ما هنى اهلل عنو"

 "كقد كقعت ُب اإلسالـ على كجهْب: :قاؿ الشيخ ٝباؿ الدين القا٠بي 
وؼ إٔب دار األمن. كما ُب ىجرٌب: ا٢ببشة، كابتداء ا٥بجرة : االنتقاؿ من دار ا٣باألوؿ

 من مكة إٔب ا٤بدينة.
 : ا٥بجرة من دار الكفر إٔب دار اإلٲباف. كذلك بعد أف استقرَّ النيب الثاني

با٤بدينة، كىاجر إليو من أمكنو ذلك من ا٤بسلمْب. ككانت ا٥بجرة إذ ذاؾ ٚبتص با٤بدينة إٔب 
ختصاص، كبقي عمـو االنتقاؿ من دار الكفر ٤بن قدر عليو أف فتحت مكة، فانقطع اال

باقينا"
(ِ). 

 أفَّ ا٥بجرة تنقسم إٔب ستة أقساـ: كقد ذكر القاضي  أبو بكر بن العريب 
 : ا٣بركج من دار ا٢برب إٔب دار اإلسالـ.األوؿ"

يقوؿ:   ٠بعت مالكنا : : ا٣بركج من أرض البدعة، قاؿ ابن القاسمالثاني
حدو أف يقيم ببلد ييسب فيها السلف. كىذا صحيح؛ فإف ا٤بنكر إذا ٓب ييقدر على ال ٰبل أل

ْٗ َخِتٍّ حمس :تغيّبه نزؿ عنو، قاؿ اهلل  ُٟ ْنرِْض َخْٜ
َ
َٚ َُي٠ُُؽ٠َن ِِف آيَاحَِٜا ٌَأ ِي يَْج اَّلٍّ

َ
ِإَوَذا َرأ

َٓ تَ  ًَْفاُن ٌَ َّ الظٍّ ٍّٜ ا يُنِْصيَ ٍّ٘ ِ ِإَو ِٙنيَ َُي٠ُُؽ٠ا ِِف َخِديٍد َدْْيِه ِ ال ٠ِْم إلٍّ َِ َم إْ َ٘ َرى  ْْ ُهْد َبْهَد اَّّلِ  ىجسِْ
 [.ٖٔ]األنعاـ:

 : ا٣بركج عن أرض غلب عليها ا٢براـ؛ فإف طلب ا٢بالؿ فرض على كل مسلم.الثالث
أىٍرخىصى فيو، فإذا خشي  : الفرار من األذية ُب البدف، كذلك فىٍضله من اهلل الرابع

لو ُب ا٣بركج عنو كالفرار بنفسو؛ لًييخىلّْصىهىا من   ا٤برء على نفسو ُب موضع فقد أذف اهلل

                                                

 (.َُٕ/ُ(، نيل األكطار، للشوكا٘ب )ِّ/ُ(، كانظر: عمدة القارم )ُٔ/ُ( فتح البارم )ُ)
 (.ِِٗ/ّ)٧باسن التأكيل( )القا٠بي تفسّب  (ِ)
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إِّّنِ حمس٤با خاؼ من قومو قاؿ:  ذلك احملذكر. كأكؿ من حىًفٍظنىاهي فيو ا٣بليل إبراىيم 
اِجٌر إََِل َرَّبِ  َٟ ِٚ حمسكقاؿ:  [،ِٔ]العنكبوت: ىجسُم ِدي ْٟ ًَ كموسى [، ٗٗ]الصافات: ىجسإِّّنِ َذاٌِٞب إََِل َرَّبِ َش
،  قاؿ اهلل  :ِٙنيَ حمسفيو ِ ال ٠ِْم إلٍّ َِ َٚ إْ ِ٘ ٍُُّب َُاَل رَّبِ ََنِِِّن  ا َحََتَ ًٍ ِ ا َخان َٟ ِْٜ٘  ىجسٌََخَرَج 
 [.ُِ]القصص:

: خوؼ ا٤برض ُب البالد اٍلوىًٟبىًة، كا٣بركج منها إٔب األرض النَّزًىىة، كقد أذف الخامس
وا إٔب اٍلمىٍسرىح، فيكونوا فيو حٌب لًلرّْعىاًء حْب اٍستػىٍوٟبىيوا اٍلمىًدينىةى أف يػىتػىنػىزَّىي  النيب 

يىًصحُّوا
منو با٢بديث الصحيح  . كقد استثُب من ذلك ا٣بركج من الطاعوف؛ فمنع اهلل (ُ)

 . بيد أ٘ب رأيت علماءنا قالوا: ىو مكركه. (ِ)عن النيب 
: الفرار خوؼ األذية ُب ا٤باؿ؛ فإف حرمة ماؿ ا٤بسلم كحرمة دمو، كاألىل السادس

  .(ّ)د"مثلو أك آك
كتاب: )احملبة صورىا كأحكامها، ٧ببة الوطن(، ككتاب: )عقبات ُب ُب  كقد بينت ذلك 

 البيئة الفاسدة كالَببية السيئة(.): ، عقبة(ق ا٥بدايةيطر 
  

                                                

كتكلموا باإلسالـ، فقالوا يا نيب اهلل: إنا كنا  ا٤بدينة على النيب يعِب: حديث عكل كعرينة ٤با قدموا  (ُ)
بذكد كراع، كأمرىم أف  أىل ضرع، كٓب نكن أىل ريف، كاستوٟبوا ا٤بدينة، فأمر ٥بم رسوؿ اهلل 

[، أم: أف ٱبرجوا خارج ِٕٕٓ، ُِْٗٱبرجوا فيو فيشربوا من ألباهنا كأبوا٥با. ا٢بديث. صحيح البخارم ]
 اإلبل فيشربوا من ألباهنا كأبوا٥با حٌب يصحوا.البلد مع 

))إذا ٠بعتم بالطاعوف بأرض فال تدخلوىا، كإذا كقع بأرض كأنتم ّٔا فال ٚبرجوا منها((  :يعِب: قولو ( ِ)
 [.ُِِٗ، ُِِٖ[، مسلم ]ّٕٗٔ، َّٕٓ، ِٕٗٓ، ِٖٕٓ، ّّْٕصحيح البخارم ]

(، كابن َّٓ/ٓ( كنقل قولو القرطيب ُب )تفسّبه( )ُُٔ/ُ) بتصرؼ كاختصار عن )أحكاـ القرآف(، البن العريب( ّ)
 (.ٗٗٓ/ٔعادؿ )
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إال بفضلو كتوفيقو، كلن ٰبجم عن  أف يدرؾ العبد أنو لن يطيع اهلل  - ُُ
 ا٤بعصية إال بإعانتو. 

 كمن  الدعاء كاالستغفار:  اإلكثار من ذكر اهلل - ُِ
من أعظم أسباب ا٢بفظ من ا٤بعصية؛ ألف الذّْكرى ييذىكّْري العبدى  إف كثرة ذكر اهلل 

باهلل تعأب كصفاتو، كعظمتو، فيكوف حاضرنا مع اهلل تعأب، كمستحضرنا ٤با يعتقده عن اهلل، 
 فيحجزه ذلك عن ا٤بعصية.

 ظ الٍب ترغب ُب اآلخرة.اإلكثار من ذكر ا٤بوت، ك٠باع ا٤بواع - ُّ
اختيار األخالء كاألصدقاء الصا٢بْب الذين يذكّْركفى اإلنسافى كلما غىفىل،  - ُْ

 كالتفقو ُب دينو، كعلى ٙبرم ا٢بالؿ، كاجتناب ا٢براـ.، كيعينونو على طاعة اهلل 
 البيئة الصا٢بة ُب البيت كا٢بي كا٤بدرسة كا٤بسجد.  - ُٓ
 الشيطاف.٦باىدة النفس كا٥بول ك  - ُٔ
 أف ٰبذر السالك خطوات الشيطاف كتزينو للمعاصي. - ُٕ
 أف يتفكر ُب آثار ا٤بعصية، كما يَبتب عليها من العقاب ُب اآلخرة. - ُٖ
أف يتخّب العالج ا٤بناسب لكل ما يعتلج ُب نفسو من ٧بفزات الشهوة،  - ُٗ

 كالبواعث على ا٤بعصية. 
  األكالد كالطالب من أكؿ النشأة.غرس بذكر اإلٲباف كمبادئ األخالؽ ُب - َِ
، بعث ركح ا٤براقبة هلل صيانة األكالد عمَّا يضرُّىم ُب اآلخرة من خالؿ  – ُِ

 .كا٣بوؼ منو
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 اضطبحثػاضثاضثػواضثالثونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اضخغاظظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

  أوًًل: تعريف الخيانة:
 ا كخيانةخىانىوي ُب كذا ٱبونو خونن " :قاؿ ا١بوىرم  .٣بيانة ُب اللغة: ضدُّ األمانةا

ْٗ حمس :ك٨بىىانىةن، كاٍختىانىوي. قاؿ اهلل  َصُس ٍُ جْ
َ
أم: ٱبوف بعضكم  [،ُٕٖ]البقرة: ىجسَُتَْخا٠َُٛن أ

مىةو كنىسَّابىة.  :ا، كا٥باء للمبالغة مثلا. كرجل خىاًئنه كخىائًنىةه أيضن بعضن   عىالَّ
 : كأنشد أبو عبيد للكاليب

 (ُ)لًلغىٍدًر خىائًنىةن ميًغلَّ اإلٍصبىع            حىدٍَّثتى نػىٍفسىكى بًالوىفىاًء كٓبٍى تىكينٍ         
 .(ِ)"نسبو إٔب ا٣بيانة :كقـو خىوىنىةه، ك)خىوَّنىوي ٚبىًٍويننا(

. النُّصح كخىٍوفي الويدّْ. ا٤بخىانىةي: خىٍوفي ك   كا٣بىٍوفي: على ٧ًبىنو شىٌبَّ
 تقوؿ: خانِب فالفه خيانة.

كل الخالؿ يطوى ))قاؿ:  -ابن مسعود  :يعِب–عن عبد اهلل ُب ا٢بديث: ك 
 .(ّ)((عليها المؤمن إًل الخيانة والكذب

                                                

(، الكامل ُب َُِٗ/ٓ(، الصحاح، للجوىرم، مادة: )خوف( )ُٖٓ/٦ُباز القرآف، أليب عبيدة معمر بن ا٤بثُب ) (ُ)
 (.ُْٔ/ِ(،  التذكرة ا٢بمدكنية )ِِٗ(، شرح أدب الكاتب، البن قتيبة )ص:ُِٖ/ُاللغة كاألدب، للمربد )

 (.َُُِ-َُِٗ/ٓ( الصحاح، مادة: )خوف( )ِ)
(: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب(، كرجالو ثقات". ّٗ/ُ) [. قاؿ ا٥بيثمي َٖٗٗ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ّ)

 =(: "ركمْْٓ/ُٔب )شعب اإلٲباف( ) كقد ركم مرفوعنا من طرؽ ال ٚبلو من الضعف. قاؿ البيهقي 
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 إذا تنقصك.  :كالتخوف ُب اللغة: التنقص، تقوؿ: ٚبونِب فالف حقي
 رُّمَّة:قاؿ ذك ال

مىرِّا سحابه كمىرِّا بىارًحه تىًربي          ال بل ىو الشٍَّوؽي من دارو ٚبىىوَّنػىهىا       
(ُ) 

ألنو يتخوف ما عليو، أم:  ؛كسئل ثعلب: أٯبوز أف يقاؿ: إف ا٣بواف إ٭با ٠بي بذلك
 .(ِ)ينتقص، فقاؿ: ما يبعد ذلك

لوفاء: التماـ. كمنو: ٚبوَّنو، "معُب ا٣بوف: النقص، كما أف معُب ا :قاؿ الز٨بشرم 
إذا تنقصو، ٍب استعمل ُب ضدّْ األمانة كالوفاء؛ ألنك إذا خنت الرجل ُب شيء فقد أدخلت 

 .(ّ)عليو النقصاف فيو"
                                                                                                                                       

رفعو، كقاؿ   ك٫بوه ُب )السنن الكربل(. كُب )ا٤بقاصد(: "ضعف البيهقي "مرفوعنا، كرفعو ضعيف=
(، العلل الواردة ُب األحاديث النبوية َّٓا٤بوقوؼ أشبو بالصواب" ا٤بقاصد ا٢بسنة )ص: :الدارقطِب 

 (.َّّ/ْ)علل الدارقطِب( )
 كيركل:  (ُ)

 مرأ سحاب كمرأ بارح ترب             بربقة الثور من دارو ٚبوهنا                                 
يقوؿ: ىذه الدمنة )بربقة الثور(: كىو موضع. كُب الركاية األخرل. يقوؿ: ىذا ا٢بزف ليس ىو من خرب جاء، كال         

من أثر الدار، ال بل ىو شوؽه ىيج حزنكم من دار )ٚبوهنا(: تنقصها، كيقاؿ: تعهدىا. )ضربي السحاب( كىو 
. كيقاؿ: )البارح(: ا٤بطر ا٣بفيف. ك (: معها تراب، أم: ىي بارحه تربه )البارح(: الريح هتب ُب الصيف. )تربه

سأؿ يونس  :الريح الشديدة ا٥ببوب. كيقاؿ: )البارح(: الريح الٍب تأٌب عن يسار القبلة. قاؿ أبو عبيدة 
ؾ ميامنو. ك)ال -كأنا شاىد-رؤبة  ؾ مياسرة. كمن عن السانح كالبارح. فقاؿ: )السانح(: ما كالَّ بارح(: ما كالَّ

ركل: )مرأ سحاب، كمرأ بارحه(، أراد: مرةن كذا كمرةن كذا". ديواف ذم الرمة شرح أيب نصر الباىلي ركاية ثعلب 
(، ركح ا٤بعا٘ب، ُٕٖ/ْ(، هتذيب اللغة )ّٕٕ/ُكانظر: الصحاح، للجوىرم، مادة: )سنح( ) (،ُِ-ُٗ/ُ)

 .(ِْٗ/ِالدر ا٤بصوف )(، ِّ/ٓلأللوسي )
(، معجم ِّٕ/ٕ(، هتذيب اللغة )َّٗ/ْ(، العْب )َُُِ/ٓالصحاح، للجوىرم، مادة: )خوف( ) ( انظر:ِ)

(، نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر، البن ا١بوزم َّٕ/ُ)(، ٦بمل اللغة ُِّ/ِاييس اللغة )مق
 (.ِْٔ(، تفسّب غريب ما ُب الصحيحْب )ص:ُِٖ)ص:

 (.ُِّ/ِ) ( الكشاؼّ)
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"ا٣بيانة كالنفاؽ كاحد، إال أف ا٣بيانة تقاؿ اعتبارنا بالعهد  :كقاؿ الراغب 
الف، فا٣بيانة: ٨بالفة ا٢بق بنقض العهد ُب كاألمانة، كالنفاؽ يقاؿ اعتبارنا بالدين، ٍب يتداخ

السر. كنقيض ا٣بيانة: األمانة، يقاؿ: خنت فالننا، كخنت أمانة فالف، كعلى ذلك قولو 
: حمس ْٗ اَٛاحُِس َ٘

َ
َ َوالرٍُّش٠َل َوَُت٠ُٛ٠ُا أ ُ حمس :كقولو  [،ِٕ]األنفاؿ: ىجسَْ َُت٠ُٛ٠ُا اَّللٍّ ََضََب اَّللٍّ

ُروا امْ  ٍَ َٚ َز ِي ًٓ لَِّلٍّ َر ْٚ ِنتَادَِٛا َغاِْلنَْيِ َ٘ ِ٘  ِٚ َت ل٠ٍُط ََكجََخا ََتَْج َختَْديْ
َ
َت ٠ٍُٛح َواْمَرأ

َ
َرأ

ا َٙ ُٞ ْٗ حمس :كقولو [،َُ]التحرٙب: ىجسٌََخاَجَخا ُٟ ِْٜ٘ ُِٖم لََعَ َخانٍَِٜث  َْ حََزاُل َتفٍّ أم: على  [،ُّ]ا٤بائدة: ىجسَو
 ٝباعة خائنة منهم. 

 ئنة، ٫بو: راكية، كداىية. كقيل: على رجل خائن، يقاؿ: رجل خائن، كخا
ُٗ َخانََِٜث حمس ، كقولو:(ُ)كقيل: )خائنة( موضوعة موضع ا٤بصدر، ٫بو: قم قائمنا َحْهَٖ

ْخنُيِ 
َ َْ ْٚ حمس :، كقاؿ -على ما تقدـ- [ُٗ]غافر: ىجسا ِ٘  َ ْد َخا٠ُٛا اَّللٍّ َِ َّ َذ ًَاجََخ ِإَوْن يُرِيُدوا ِخ

 ْٗ ُٟ ِْٜ٘  َٚ َس ْ٘ َ ُٔ ٌَأ ْٗ حمسو: كقول[، ُٕ]األنفاؿ: ىجسَرتْ َصُس ٍُ جْ
َ
ْٗ َُتَْخا٠َُٛن أ ُْٜخ ُْ  ْٗ ٍُّٛس

َ
ُ أ َٗ اَّللٍّ  ىجسَنِٖ

ك)االختياف(: مراكدة ا٣بيانة، كٓب يقل: ٚبونوف أنفسكم؛ ألنو ٓب تكن منهم  [.ُٕٖ]البقرة:
ا٣بيانة، بل كاف منهم االختياف؛ فإف )االختياف(: ٙبرؾ شهوة اإلنساف؛ لتحرم ا٣بيانة، كذلك 

٠ءِ حمس :ىو ا٤بشار إليو بقولو  اَرةٌ ةِالصَّ ٍّ٘
َ ََ َس  ٍْ  .(ِ)"[ّٓ]يوسف: ىجسإِنٍّ انلٍّ

                                                

موضع ا٤بصدر، كما قيل: )خاطئة(، للخطيئة، ك)قائلة(  -كىو اسمه -قيل: )ا٣بائنة( ُب ىذا ا٤بوضع: ا٣بيانة، كيضع  (ُ)
"كُب ا٣بائنة كجهاف: األكؿ: أف ا٣بائنة ٗبعُب  :(. قاؿ الرازم ُُّ/َُللقيلولة. انظر: تفسّب الطربم )

 حمس :ا٤بصدر، كنظّبه كثّب، كالكافية كالعافية، كقاؿ 
ُ
ًَثِ ٌَأ اِد ٠ا ةِإفٍّ ُٓ ِٖ  أم: بالطغياف. كقاؿ: [،ٓ]ا٢باقة: ىجسْٞ

ا ََكذِةَثٌ حمس َٟ ًَثً حمسأم: كذب. كقاؿ:  [،ِ]الواقعة: ىجسَٕيَْس ل٠َِْرَهخِ ِد َْ ا  َٟ ُم ذًِ َٙ أم: لغونا. كتقوؿ  [،ُُ]الغاشية: ىجسَْ تَْص
كيقاؿ: عافاه اهلل  :العرب: ٠بعت راغية اإلبل. كثاغية الشاء، يعنوف: رغاءىا كثغاءىا. كقاؿ الزجاج 

عافية. كالثا٘ب: أف يقاؿ: ا٣بائنة صفة، كا٤بعُب: تطلع على فرقة خائنة، أك نفس خائنة، أك على فعلة ذات 
(، كانظر: معا٘ب القرآف ِّٓ/ُُخيانة. كقيل: أراد ا٣بائن، كا٥باء للمبالغة كعالمة كنسابة" تفسّب الرازم )

 (.َُٔ/ِكإعرابو، للزجاج )
 (. ِٖٓ/ِ(، كانظر: بصائر ذكم التمييز )َُّٓب غريب القرآف، مادة: )خوف( )ص:ا٤بفردات  (ِ)
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 مانة اهللأ ينو إىالؾ للنفس الٍب ىإف ؛الكفر :كمن ا٣بيانة ،مانةاأل :كنقيض ا٣بيانة
 اهلل قاؿ ،األعضاء كلها ُب مك٘بر  .عند اإلنساف : َع َواْْلَََصَ َواىُْفَؤاَد حمس ٍْ إِنَّ الصَّ

وىَهَِم ََكَن خَ 
ُ
ُّ َمْصئًُٔل ُُكُّ أ  .(ُ)[ّٔ]اإلسراء: ىجسِْ

تعطيل فرائضو، ك٦باكزة حدكده. كُب خيانة رسولو  : يدخل ُب خيانة اهللك 
 الغلوؿ ُب ا٤بغاٖب، أم :كإفشاء سره للمشركْب. كُب خيانة أمانتهم، رفض سنتو: 

 .السرقة منها، كخيانة كل ما يؤٛبن عليو الناس من ماؿ أك أىل أك سر
 .(ِ)التفريط ُب األمانة، كاألمانة: ما كضع ليحفظكقيل: ا٣بيانة: 
لُّ" :قاؿ ابن سيده  . قاؿ (ّ)"ك)خائنة األعْب(: ما تيسارًؽي من النَّظىًر إٔب ما ال ٰبًى

ُدورُ حمس :اهلل  ْخنُيِ َو٘ا ُُتِْف الػَّ
َ َْ ََٜث ا ِ ُٗ خان   [.ُٗ]غافر: ىجسَحْهَٖ

  .(ْ)((عينما كاف لنبي أف تكوف لو خائنة األ)) :كمنو ا٢بديث
من ذلك  ،كىي تدخل ُب أشياء سول ا٤باؿ ،)ا٣بيانة( خالؼ األمانةكُب )ا٤بغرب(: "

 . (ٓ)((ًل تجوز شهادة خائن وًل خائنة)) :قولو 

                                                

 (.ّٕ/ٔالبياف ) ركح (ُ)
 .(ُِٔ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ٕٗ/ّ( انظر: نظم الدرر، للبقاعي )ِ)
 (.َّْ/ٓ( احملكم كاحمليط األعظم، مادة: )خوف( )ّ)
[، ِّٖٔ[، كأبو داكد ]ُّّٗٔأخرجو ابن أيب شيبة ]خائنة األعْب((  لنيب أف تكوف لوحديث: ))إنو ال ينبغي ( ْ)

[، كقاؿ: "صحيح على شرط َّْٔ[، كا٢باكم ]ٕٕٓ[، كأبو يعلى ]َْٕٔ[، كالنسائي ]ُُُٓكالبزار ]
 [.ُٕٖٗٔمسلم"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )الكربل( ]

أخرجو عبد  ذم ًغٍمرو على أخيو ُب اإلسالـ(( زاف كال زانية كال حديث: ))ال ٘بوز شهادة خائن كال خائنة كال( ٓ)
[ عن عمرك بن َُّٔ[، كأبو داكد ]ِّٔٔ[، كابن ماجو ]ٖٗٗٔ[، كأٞبد ]ُّْٔٓالرزاؽ ُب )مصنفو( ]

(: "ىذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة ركاه ْٓ/ّ) شعيب عن أبيو عن جده. قاؿ البوصّبم 
يب شيبة ُب مسنده بو كلو شاىد من حديث عائشة ركاه الَبمذم ُب ا١بامع" قاؿ ا٢بافظ من طريقو أبو بكر بن أ

 =( كقاؿ ا٢بافظ العراقي َْٖ/ْ"سنده قوم" انظر: التلخيص ا٢ببّب ): ابن حجر 
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ًَاَٛثً حمس:  كأيرًيدى ّٔا ُب قولو ْٚ ٠ٍَُْم ِخ ِ٘  ٍّٚ ا َُتَاَذ ٍّ٘ العهد  نكثي  [:ٖٓ]األنفاؿ: ىجسِإَو
 .(ُ)"كنػىٍقضيو

"ا٣بيانة: أف يؤٛبن الرجل على شيء، فال يؤدم األمانة فيو.  :كقاؿ ابن قتيبة 
يقاؿ لكل خائن: سارؽ، كليس كل سارؽ خائننا. كالقطع ٯبب على السارؽ، كال ٯبب على 

  .(ِ)ا٣بائن؛ ألنو مؤٛبن"
: "ا٣بيانة: التفريط فيما يؤٛبن اإلنساف عليو. كنقيضها: كقاؿ ابن ا١بوزم 

 .(ّ)األمانة"
 .(ْ): "كا٣بيانة: الغدر كإخفاء الشيء"كقاؿ القرطيب 

: التفريط فيما يؤٛبن اإلنساف عليو. كنقيضها: ُب االصطالح كقد قالوا: ا٣بيانة
 .(ٓ)األمانة

 .(6)"ا٣بىوف: أف يؤٛبن اإلنساف فال يػىٍنصح"  :كقاؿ ابن سيده 
عراض قاؿ ا١باحظ: "ا٣بيانة ىي االستبداد ٗبا يؤٛبن اإلنساف عليو من األمواؿ كاألك 

، كٛبلُّك ما يستودع، ك٦باحدة مودعو.  كا٢بـر

                                                                                                                                       

عائشة، كضعفو، كأليب داكد كابن ماجو بإسناد جيد من ركاية:  :الَبمذم من حديث (: "أخرجوَُْْ)ص:=
رد شهادة ا٣بائن كا٣بائنة كذم الغمر على  عن أبيو عن جده: أف رسوؿ اهلل عمرك بن شعيب 

[، كالبيهقي ُب )الكربل( َُْٔ[، كالدارقطِب ]َُّٔأخيو". كا٢بديث أخرجو أيضنا: ابن األعرايب ]
[َِٖٓٔ .] 

 (.ُٔٓ( ا٤بغرب، مادة: )خوف( )ص:ُ)
 (.ِِٔ( تأكيل مشكل القرآف )ص:ِ)
 (.ُُِٖب علم الوجوه كالنظائر )ص: نزىة األعْب النواظر (ّ)
 (.ّٓٗ/ٕ( تفسّب القرطيب )ْ)
 : ا٤بصادر السابقة.( انظرٓ)
 (.َّّ/ٓ( احملكم كاحمليط األعظم، مادة: )خوف( )ٔ)
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كمن ا٣بيانة أيضنا: طيُّ األخبار إذا ندب لتأديتها، كٙبريف الرَّسائل إذا ٙبٌملها كصرفها 
عن كجوىها، كىذا ا٣بلق، أعِب: ا٣بيانة مكركه من ٝبيع الناس، يثلم ا١باه، كيقطع كجوه 

 .(ُ)ا٤بعايش"
أك ركب شيئنا ٩با هنى اهلل  ،ا ٩با أمره اهلل من ضيع شيئن  :كقاؿ أبو عبيد 
 عنو فليس بعدؿ(ِ). 

كا٢باصل أف ا٣بيانة أعم من التفريط فيما قد أؤٛبن عليو اإلنساف من الودائع، بل تشمل 
بو، أك اقَبؼ أمرنا ٩با هنى عنو، أك عصى أمر رسوؿ اهلل  من ضيَّع شيئنا ٩با أمره اهلل 
 ،سيأٌب بياهنا. فا٣بيانة ٥با صور متعددة 

، فإف كل تفريط ُب ذلك يعد فيما قد أؤٛبن عليو اإلنساففإذا تقرر أف ا٣بيانة تفريط 
أمانة، كالصـو أمانة، كٝبيع  -مثالن - فالصالةخيانة، كلكنو يتفاكت ٕبسب مفاسده، 

 التكاليف الشرعية أمانة، كأمواؿ الناس أمانة، كأعراض الناس أمانة، ككل عمل يوكل إٔب العبد
أمانة، كا١بسد أمانة، كاألكالد أمانة، كاألىل أمانة، كالبيت أمانة، كالوطن أمانة، كٝبيع حقوؽ 

 ؛فالتفريط ُب شيء ٩با تقدـ يندرج ٙبت عمـو معُب ا٣بيانة، كلكنو يتفاكت العباد أمانة.
  .فلذلك تعددت صور ا٣بيانة، كاتسع مفهومها

، الكيدك  ،ا٣بداعك  ا٤بكرك  ،غلوؿالك فمن األلفاظ ذات الصلة: النفاؽ، كالغدر، 
 ، كالغيبة، كالنميمة، كاإلفك، كالبهتاف.التجسسك 

ا بالبحث ُب كتاب مستقل  كحيث إف ا٣بيانة ٥با صور متعددة كمتداخلة فقد أفردهتي
 بعنواف: )ا٣بيانة صورىا كأحكامها كآثارىا ُب ضوء الكتاب كالسنة(.

  

                                                

 (.ُّ( هتذيب األخالؽ، للجاحظ )ص:ُ)
 (.ََِ/ُّ(، عمدة القارم )ِْ/ٖانظر: شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ِ)
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 الكريم: الخيانة في القرآفثانًيا: 
 أو النفاؽ: الكفر يانة بمعنى: الخ - ٔ

، كذكر منها: على ٟبسة كجوه أف ا٣بيانة تأٌب  ٰبٓب بن سالـ بن أيب ثعلبةذكر 
 . (ُ)(ا٣بالؼ ُب الدين)

 :ا٣بيانة ٗبعُب: ا٤بخالفة ُب الدّْين"تأٌب  : بن ا١بوزمكقاؿ ا
َْ ََكَن حمس: (سورة النساء)ُب  كمنو قولو  ٌَ َ َل ُُيِبُّ  اإِنَّ اَّللَّ ًٍ ثِي

َ
اًُا أ َّٔ كُب  ،ىجسَخ

َْ َرتُْو حمس: (األنفاؿ) ٌِ َ ٔا اَّللَّ ََكَجَخا ََتَْج حمس: (التحرٙب)كُب  ،ىجسِإَوْن يُرِيُدوا ِخيَاَجخََم َذَلْد َخاُُ
ا ٍَ ُْ َْ ِغَتادَُِا َغاِِلَْْيِ ـََخاَجَخا ٌِ  َِ  .(ِ)"ىجسَختَْديْ

احمس :قولو  : ٰبٓب بن سالـقاؿ  ٍَ ُْ ا ُب الدّْين،  فخالفتاٮب :يعِب ىجسـََخاَجخَا
ْ ِخَياَجَخَم حمس: كقولوكانت كافرتْب.  يريدكا  ، أم:-الذين أسركا يـو بدر :يعِب- ىجسِإَون يُرِيُدوا
َْ َرتُْو حمسالكفر بك،  :أم ،خالفك ُب الدّْين ٌِ  َ ٔا اَّللَّ   فقد كفركا باهلل :يعِب ىجسَذَلْد َخاُُ

َّٔ حمس: كقولومن قبل.  َْ ََكَن َخ ٌَ َ َل ُُيِبُّ  اإِنَّ اَّللَّ ًٍ ثِي
َ
نزلت ُب طعمة بن  ،ُب دينو :يعِب ىجساًُا أ

 .(ّ)"اككاف منافقن  ،أبّبؽ
"أراد با٣بيانة ىهنا ا٣بيانة ُب الدين، كىو الكفر، يعِب: إف   :قاؿ ابن جريج 

َْ َرتُْو حمسكفركا بك،  ٌِ  َ ٔا اَّللَّ ، أم: كفركا باهلل، فأمكن منهم ا٤بؤمنْب ببدر حٌب ىجسَذَلْد َخاُُ
ًٌ حمسكىذا هتديد ٥بم إف عادكا إٔب القتاؿ كمعاداة ا٤بؤمنْب.  قتلوىم كأسركىم، ُ َغيِي ٖبيانة  ىجسَواَّللَّ

ًٌ حمسإف خانوىا.   . (ْ)ُب تدبّبه عليهم ك٦بازاهتم إياىم" ىجسَخِهي

                                                

 (.ُٖٕ)ص: لتفسّب القرآف ٩با اشتبهت أ٠بائو كتصرفت معانيوالتصاريف انظر:  (ُ)
 (.ُِٓ/ِ(، بصائر ذكم التمييز )ِِٖنزىة األعْب النواظر )ص:انظر: ( ِ)
 (.ُٖٕ)ص: التصاريف لتفسّب القرآف ٩با اشتبهت أ٠بائو كتصرفت معانيو (ّ)
 (.ُِّ/ِ) تفسّب البغوم(، ِّٔ/َُ) التفسّب البسيط(، كانظر: ّْٕ/ِ) الوسيط ُب تفسّب القرآف آّيد (ْ)
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ْ ِخَياَجخََم حمس ::قولو  :كقاؿ أبو السعود  أم: نكث ما بايعوؾ  ىجسِإَون يُرِيُدوا
بطريق الوعد  لتسليتو  ؛ عليو من اإلسالـ، كىذا كالـ مسوؽ من جهتو

 لو، كالوعيد ٥بم.
َْ َرتُْو حمس ٌِ  َ ٔا اَّللَّ  .(ُ)بكفرىم، كنقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقو ىجسَذَلْد َخاُُ

ًْ حمس ُٓ ٌِِْ  ََ َس ٌْ أم: أقدرؾ عليهم حسبما رأيت يـو بدر، فإف أعادكا ا٣بيانة فاعلم أنو  ىجسـَأَ
 ع ما ضمنوا من الفداء، كىو بعيد.سيمكنك منهم أيضنا. كقيل: ا٤براد با٣بيانة من

ًٌ حمس ُ َغيِي  .فيعلم ما ُب نياهتم كما يستحقونو من العقاب ىجسَواَّللَّ
ًٌ حمس  .(ِ)يفعل كل يفعلو حسبما تقتضيو حكمتو البالغة" ىجسَخِهي

ٔا حمس  قولو "ُب تفسّب  :كقاؿ اإلماـ الرازم  ِإَوْن يُرِيُدوا ِخيَاَجخََم َذَلْد َخاُُ
َْ َرتُْو  ٌِ  َ  كجوه:  ىجساَّللَّ
 إف كفركا بك فقد خانوا اهلل :كىو الكفر، يعِب ،ا٣بيانة ُب الدين :: أف ا٤براد منواألوؿ
  .من قبل 

 : أف ا٤براد من ا٣بيانة منع ما ضمنوا من الفداء. الثاني
٤با أطلقهم من األسر عهد معهم أف ال تعودكا إٔب  : ركم أنو الثالث

 :ىو العادة فيمن يطلق من ا٢ببس كاألسر، فقاؿ ٧باربتو كإٔب معاىدة ا٤بشركْب، كىذا 
َْ َرتُْو حمس .نكث ىذا العهد :أم ىجسِإَوْن يُرِيُدوا ِخيَاَجخََم حمس ٌِ  َ ٔا اَّللَّ أهنم كانوا  :كا٤براد ،ىجسَذَلْد َخاُُ

ََ حمس :يقولوف انِرِي ََ الظَّ ٌِ  ََّ ِ ََلَُهَٔج ِذه َْ  َْ ٌِ ْْنَيْتََِا 
َ
َْ أ ِ َِ حمس ،[ِِ]يونس: ىجسىَه َْ آحَيَْخ ا َغاِِلًا ىَهِ

                                                

لَْصُج حمس: ، قاؿ اهلل األزؿ ُبيعِب:  (ُ)
َ
ًْ أ جُْفِصِٓ

َ
ًْ لََعَ أ ُْ َد َٓ ْط

َ
ًْ َوأ ُٓ َخ ًْ ُذّرِيَّ ٔرِِْ ُٓ َْ ُظ َْ ةَِِن آَدَم ٌِ َخَذ َربَُّم ٌِ

َ
ِإَوذْ أ

ثِ إَُِّا نُ  ٌَ َْٔم اىْلَِيا ٔا يَ ُ ْن َتُلٔل
َ
ٔا ةَََل َطِْٓدَُا أ ُ ًْ كَال َذا ََغـِيَِْي ةَِرّبُِس َْ  َْ َْ َرتُْو  172َِّا َخ َك آةَاُؤَُا ٌِ ْْشَ

َ
ا أ ٍَ ٔا إِجَّ ُ ْو َتُلٔل

َ
أ

 ًْ َْ َبْػِدِْ َِّا ُذّرِيًَّث ٌِ  [.ُّٕ-ُِٕ]األعراؼ: ىجسَوُك
(، ّْٖ/ِ) بكر بن العريب ، أليبأحكاـ القرآف(، ٓٓٓ/ِ) احملرر الوجيز(، كانظر: ّٕ/ْتفسّب أيب السعود ) (ِ)

 (.ّٔٓ/ٓ) البحر احمليط ُب التفسّب(، ٓٓ/ٖ) تفسّب القرطيب
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 ََ انِرِي ََ الظَّ ٌِ  ََّ نكثوا  ،كٚبلصوا من البلية ،ٍب إذا كصلوا إٔب النعمة ،[ُٖٗ]األعراؼ: ىجسََلَُهَٔج
 .(ُ)"كنقضوا ا٤بيثاؽ، كال ٲبنع دخوؿ الكل فيو، كإف كاف األظهر ىو ىذا األخّب ،العهد

ةَ ُُ حمس: كقولو 
َ
ََ َزَفُروا اِْمَرأ ِي َرًًل لَِّلَّ ٌَ  ُ َِ ََضََب اَّللَّ ةَ لٍُٔط ََكَجخَا ََتَْج َختَْديْ

َ
ٍٔح َواْمَرأ

ا ٍَ ُْ َْ ِغتَادَُِا َغاِِلَْْيِ ـََخاَجخَا قاؿ ابن  ال ُب الفراش. ،ُب الدين كالعمل أم:[ َُ]التحرٙب: ىجسٌِ
، إ٭با كانت خيانتهما ُب (ِ)كغّب كاحد من السلف: ما بغت امرأة نيب قط  عباس
كانت امرأة نوح   ، أك منافقتْب. قيل:كافرتْب، أك  مشركتْب ككانت خيانتهما أهنما كانتا. الدين

 .(ْ)، كقيل غّب ذلك(ّ)كامرأة لوط دلَّت على أضيافو ،ٚبرب قومو أنَّو ٦بنوف
إال  قاؿ: ما خطبنا نيب اهلل   عن أنس بن مالككُب ا٢بديث: 

 .(ٓ)((ًل ِإيَماَف لمن ًل أمانة لو، وًل دين لمن ًل عهد لو))قاؿ: 

                                                

 (.ُٓٓ -ُْٓ/ُٓ) مفاتيح الغيب (ُ)
 البن أيب حاًب ،تفسّب القرآف العظيم(، ُٓٗ/ِ) تفسّب عبد الرزاؽ(، َُّ)ص: تفسّب الثورم انظر: (ِ)

 (،ِِّ/ْ)الوسيط  (،ْٕٓ/ِ) (النكت كالعيوف)تفسّب ا٤باكردم (، ّّْ/ُٓ) تفسّب الطربم (،َِّْ/ٔ)
 (.ّْٖ/ْ) الدر ا٤بنثور(، ِّٔ/ْ) تفسّب ابن كثّب(، ُّْ/ِ) السمعا٘بتفسّب 

احمس عن ابن عباس [، ّّّٖ[، كا٢باكم ]ُّْٔكقد أخرج ابن األعرايب ُب )معجمو( ] (ّ) ٍَ ُْ  ىجسـََخاَجَخا
تدؿ على  إنو ٦بنوف، كأما امرأة لوط فكانت :أما امرأة نوح فكانت تقوؿ للناس ،ما زنتا))قاؿ: [ َُ]التحرٙب:
 ككافقو الذىيب. "ىذا حديث صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه" :(( قاؿ ا٢باكم فذلك خيانتهما ،الضيف

 الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز (،ِِّ/ْ)الوسيط  (،ْٔ/ٔ)تفسّب ا٤باكردم (، ْٖٗ/ِّانظر: تفسّب الطربم )( ْ)
تفسّب (، ُِِٕ/ِ(، )َٔٓ/ُ) لكرما٘ب، لغرائب التفسّب(، ْٖٕ /ٓ) تفسّب السمعا٘ب(، ُُُْ)ص:

، أحكاـ القرآف(، ٕٓٓ/َّ(، )ُّٓ/ُٕ) مفاتيح الغيب(، ُِّ -ُُّ/ْ) زاد ا٤بسّب (،ِْٓ/ِ) البغوم
 .(ّٕٓ/ُْ(، ركح ا٤بعا٘ب )ُُٕ/ٖ(، تفسّب ابن كثّب )ْٕ -ْٔ/ٗ) تفسّب القرطيب (،َِٖ/ُالبن العريب )

 ُب  ٧بمد بن نصر ا٤بركزم[، ك ُٕٔٗ[، كالبزار ]ُُٖٗ] عبد بن ٞبيد[، ك ُِّّٖأخرجو أٞبد بإسناد حسن ] (ٓ)
[، ّٕٖٗ( ])شرح مشكل اآلثار ُب  الطحاكمك  [،ِّٖٔ[، كأبو يعلى ]ّْٗ( ])تعظيم قدر الصالة

 البيهقيك  [،ْٖٗ] القضاعيك  [،َِٔٔ( ]األكسط)كالطربا٘ب ُب  [،ُّٔ( ])مكاـر األخالؽُب  ا٣برائطيك 
 =،كأبو يعلى ،ركاه أٞبد(: "ٔٗ/ُ)  ا٥بيثمي[. قاؿ ّٖ( ]شرح السنة[، كالبغوم ُب )َُِٗٔ]
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 .ال نفي حقيقة اإلٲباف ،أراد نفي الكماؿكاحد:  قاؿ غّب
 بالعهد يفي ال ٤بن دين كال لذلك، مستحالن  األمانة يؤدم ال ٤بن إٲباف ال: معناه: كقيل

  لذلك. مستحالن 
اإلٲباف، كقيل غّب  نفي بو ا٤برادي  كليس الوعيد، شأف ىو كما كتشديد، تغليظ ىو: كقيل

 .(1)ذلك
 
 ية:الخيانة بمعنى: المعص - ٕ

"كيقاؿ لعاصي ا٤بسلمْب: خائن؛ ألنَّو مؤٛبن على دينو. قاؿ:  :قاؿ ابن قتيبة 
ْٗ حمس اَٛاحُِس َ٘

َ
َ َوالرٍُّش٠َل َوَُت٠ُٛ٠ُا أ َْ َُت٠ُٛ٠ُا اَّللٍّ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يريد: ا٤بعاصي.  [،ِٕ]األنفاؿ: ىجسيَا أ

ْٗ َُتْخَ حمس :كقاؿ اهلل  ُْٜخ ُْ  ْٗ ٍُّٛس
َ
ُ أ َٗ اَّللٍّ ْٗ َنِٖ َصُس ٍُ جْ

َ
أم: ٚبونوهنا [، ُٕٖ]البقرة: ىجسا٠َُٛن أ

 . (ِ)با٤بعصية"

َٚ حمس :ُب تفسّب قولو  :قاؿ العالمة ٧بمد الطاىر بن عاشور  ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ
َ
يَا أ

 ْٗ اَٛاحُِس َ٘
َ
َ َوالرٍُّش٠َل َوَُت٠ُٛ٠ُا أ َْ َُت٠ُٛ٠ُا اَّللٍّ ٠ُٜا  َ٘ : "كتشمل ا٣بيانة كل معصية خفية، فهي ىجسآ

 ٚبونوا؛ ألف الفعل ُب سياؽ النهي يعم، فكل معصية خفية فهي مراد من ىذا داخلة ُب ال
النهي، فتشمل الغلوؿ الذم حاموا حولو ُب قضية األنفاؿ؛ ألهنم ٤با سأؿ بعضهم النفل، 
ككانوا قد خرجوا يتتبعوف آثار القتلى ليتنفلوا منهم، تعْب ٙبذيرىم من الغلوؿ، فذلك مناسبة 

                                                                                                                                       

 كقاؿ البزار ."النسائي كغّبه :كغّبه، كضعفو ابن معْب :أبو ىالؿ، كثقو :، كفيو(األكسط) كالطربا٘ب ُب ،كالبزار=
 (ُّ/ّْٗ :)كاحتملوا حديثو، كإف كاف غّب حافظ أبو ىالؿ قد ركل عنو ٝباعة من أىل العلم". 

 (.َّٖٓ/ٕ، للذىيب  )ا٤بهذب ُب اختصار السنن الكبّب" سنده قوم" : قاؿ الذىيبك 
 ا٤بفاتيح ُب شرح ا٤بصابيح(، ِْٗ/ِ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح(، ُّٖ/ٔفيض القدير )انظر:  (ُ)

(ُ/ُّّ.) 
 (.ِِٖ)ص:ىة األعْب النواظر، البن ا١بوزم (، كانظر: نز ِِٔ( تأكيل مشكل القرآف )ص:ِ)
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ه اآليات سواء صح ما حكي ُب سبب النزكؿ أـ كانت متصلة النزكؿ كقع ىذه اآلية من ىذ
 بقريناهتا.

كفعل: )ا٣بيانة( أصلو: أف يتعدل إٔب مفعوؿ كاحد كىو ا٤بخوف، كقد يعدل تعدية 
ثانية إٔب ما كقع نقضو، يقاؿ: خاف فالننا أمانتو أك عهده، كأصلو أنو نصب على نزع 

تو، فاقتصر ُب ىذه اآلية على ا٤بخوؼ ابتداء، ا٣بافض، أم: خانو ُب عهده أك ُب أمان
ْٗ حمس :كاقتصر على ا٤بخوف فيو ُب قولو  اَٛاحُِس َ٘

َ
أم: ُب أماناتكم، أم:  ،ىجسَوَُت٠ُٛ٠ُا أ

 .(ُ)كٚبونوا الناس ُب أماناتكم"
ْخُْيِ حمس :كقولو 

َ
ََِث اْْل ِ ًُ َخان النظرة ا٣بائنة، كىو الذم ييسارؽ  :يعِب [ُٗ]غافر: ىجسَحْػيَ

 .(ِ)إٔب ما ال ٰبلالنَّظر 
 
 الخيانة بمعنى: نقض العهد: - ٖ

ْٗ حمس :كمنو قولو  ُٟ ِْٜ٘ ٍَٜث  ِ ُِٖم لََعَ َخان َْ حََزاُل تَفٍّ   [.ُّ]ا٤بائدة: ىجسَو
"كيقاؿ: لناقض العهد: خائن؛ ألنو أمن بالعهد كسكن إليو،  :قاؿ ابن قتيبة 

ْٚ ٠ٍَُْم خِ حمس :فغدر كنكث. قاؿ اهلل  ِ٘  ٍّٚ ا َُتاَذ ٍّ٘ أم: نقضنا  [،ٖٓ]األنفاؿ: ىجسًاَٛثً ِإَو
 . (ّ)للعهد

  

                                                

 (.ِِّ/ٗكالتنوير )( التحرير ُ)
تفسّب (، ِِٕ/ٕ) تفسّب أيب السعود(، ُٕٕ)ص: يحٓب بن سالـ بن أيب ثعلبةلالتصاريف لتفسّب القرآف، انظر:  (ِ)

 (.ُّّ/ُِ) ركح ا٤بعا٘ب(، ُِّ/ٓ) البحر ا٤بديد ُب تفسّب القرآف آّيد (،ْٓ/ٓ) البيضاكم
 (.ِِٔ( تأكيل مشكل القرآف )ص:ّ)
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ْٚ ٠ٍَُْم ِخًاَٛثً حمس : قولو" : ٰبٓب بن سالـكقاؿ  ِ٘  ٍّٚ ا َُتاَذ ٍّ٘ نزلت ُب  ىجسِإَو
ًْ حمس (:سورة ا٤بائدة)اليهود. كمثلها ُب  ُٓ ٌِِْ يُِع لََعَ َخانٍَِِث  اليهود. ذكره  :يعِب ىجسَوَل حََزاُل َتفَّ

كمن معو، ككانوا ثالثة نفر: أبو  وا بقتل النَّيبّْ نقضوا العهد، كٮبُّ  : ٦باىد
 .(ُ)" بكر، كعمر، كعلي

 
 الخيانة بمعنى: ترؾ األمانة: – ٗ

احمس :كمنو قولو  ًٙ ْٚ لَِْٖخانِٜنَِي َخِػً َْ حَُس نزلت ُب طعمة بن  [.َُٓ]النساء: ىجسَو
 .(ِ)أبّبؽ، كاف عنده درع فخاهنا

 
 :أو الكذب الخيانة بمعنى: الزنا - ٘

ِْٓدي َنيَْد اْْلَانِِِْيَ حمس :كمنو قولو  َ َل َح نَّ اَّللَّ
َ
ُّ ةِاىَْؾيِْب َوأ ُخِْ

َ
ًْ أ َ ّّنِ ل

َ
ًَ أ  ىجسَذلَِم ِِلَْػيَ

 .(ّ)أم: الزانْب[، ِٓ]يوسف:
فالضمّب للعزيز أم ٓب أخنو ُب  ،كٰبمل على من قاؿ: إنو من قوؿ يوسف 

 .زكجتو ُب غيبتو، بل تعففت عنها
  

                                                

معا٘ب  (،ِٕ/ِ، للشوكا٘ب )فتح القدير(، ِّٓ/ٖ) تفسّب الطربم(، كانظر: ُٖٕ)ص: لقرآفالتصاريف لتفسّب ا (ُ)
 (.ِِٖ/ِ) جعفر النحاس ، أليبالقرآف

(، ِٕٔ/ِالدر ا٤بنثور ) (،َُّٔ/ْ) البن أيب حاًب ،(، تفسّب القرآف العظيمُٕٔ/ٗانظر: تفسّب الطربم ) (ِ)
(، ْٓٔ/ُ(، زاد ا٤بسّب )ُُُ/ِ(، الوسيط، للواحدم )ِٖٓ/ُالنكت كالعيوف ) (،َْٓ/ِتفسّب ابن كثّب )

 (.ُِٓ/ِ(، بصائر ذكم التمييز )ِِٖنزىة األعْب النواظر )ص:
 كانظر: التصاريف لتفسّب القرآف ،(ُِٓ/ِ(، بصائر ذكم التمييز )ِِٖ( انظر: نزىة األعْب النواظر )ص:ّ)

  (.ْٕٗ/ ٗ(، تفسّب ابن عادؿ )ُٕٗ/ِ(، ٕبر العلـو )ُٖٕ)ص:
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 متصالن  ـ،ا على ما تقدعطفن  قوؿ امرأة العزيز فيحمل على الكذب، كمن قاؿ: إنو من
ًَ حمسكالضمّب ُب  ،ٗبا قبلو ُّ حمسك ىجسِِلَْػيَ ُخِْ

َ
أم: ليعلم يوسف أ٘ب  ،على ىذا ليوسف  ىجسأ

 .(ُ)ٓب أكذب عليو ُب حاؿ غيبتو، كاإلشارة بذلك إٔب توبتها كإقرارىا
ُّ ةِاىَْؾيْبِ حمستقوؿ امرأة العزيز: ذلك الذم اعَبفت بو على نفسي  ُخِْ

َ
ًْ أ َ ّّنِ ل

َ
ًَ أ  ىجسِِلَْػيَ

ليعلم يوسف أ٘ب ٓب أكذب عليو ُب حاؿ الغيبة، كجئت بالصحيح كالصدؽ فيما سئلت  :أم
، أك ليعلم زكجي أ٘ب ٓب أخنو بالغيب ُب نفس األمر، كال كقع احملذكر األكرب، كإ٭با (ِ)عنو

ِْٓدي َنيَْد حمس بريئة.راكدت ىذا الشاب مراكدة فامتنع، فاعَبفت ليعلم أ٘ب  َ َل َح نَّ اَّللَّ
َ
َوأ

 ال يرضاه كال يسدده. :أم ىجساْْلَانِِِْيَ 
ًَ حمس :ٍب إف تأكيل قولو   -على أنو حكاية قوؿ امرأة العزيز -...اآليةىجسَذلَِم ِِلَْػيَ

كىذا القوؿ ىو األشهر كاألليق كاألنسب بسياؽ القصة كمعا٘ب  : ابن كثّب ا٢بافظ قاؿ
، كانتدب لنصره اإلماـ العالمة أبو العباس (تفسّبه)ُب   اه ا٤باكردمالكالـ. كقد حك

 .(ّ)فأفرده بتصنيف على حدة ، ابن تيمية
 .كٓب ٰبك ابن جرير كابن أيب حاًب سواه ، كقد قيل: إف ذلك من كالـ يوسف

  .كا٤بعُب: ذلك التثبت كالتأ٘ب كالتشمر لظهور الرباءة
ًَ حمس   .العزيز ىجسِِلَْػيَ

  

                                                

 (.ْٕ/ّ) تفسّب ا٤باكردم(، ّٖٗ/ُ) التسهيل لعلـو التنزيل انظر: (ُ)
ُّ ةِاىَْؾيْبِ حمس" :قولو  : قاؿ القرطيب (ِ) ُخِْ

َ
ًْ أ َ ّّنِ ل

َ
ًَ أ اختلف فيمن قالو، فقيل: ىو من قوؿ  ىجسَذلَِم ِِلَْػيَ

ليعلم أ٘ب ٓب أخنو  ؛بالصدؽأقررت  :أم [،ُٓ]يوسف: ىجساْْلَن َخْػَدَع اِْلَقُّ حمس امرأة العزيز، كىو متصل بقو٥با:
" تفسّب القرطيب بالكذب عليو، كٓب أذكره بسوء كىو غائب، بل صدقت كحدت عن ا٣بيانة :أم ،بالغيب

(ٗ/َِٗ.) 
 (.ِٖٗ/َُ) تيمية البن ،الفتاكل ٦بموع: انظر(، ك ّٓٗ/ْتفسّب ابن كثّب ) (ّ)
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ّّنِ حمس
َ
ُّ أ ُخِْ

َ
ًْ أ َ ألف ا٤بعصية  ؛أ٘ب ٓب أخنو  بظهر الغيب ُب أىلو، أك ليعلم اهلل ىجس ل

ِْٓدي َنيَْد اْْلَانِِِْيَ حمسخيانة. ٍب أكد أمانتو بقولو:  َ َل َح نَّ اَّللَّ
َ
ا ٤با ىدل كأنو لو كاف خائنن ، ىجسَوأ

أمانتو،  كفيو تعريض بامرأة العزيز ُب خيانتها .أمره، أم: سدده كأحسن عاقبتو اهلل 
حْب ساعدىا بعد ظهور اآليات على حبسو، ٍب أراد أف ، كبالعزيز ُب خيانة أمانة اهلل 

ا، كليبْب أف ا كمفتخرن ا، كٕبا٥با ُب األمانة معجبن لئال يكوف ٥با مزكين  ؛يتواضع هلل، كيهضم نفسو
ا وَ حمسكلطفو كعصمتو فقاؿ:   ما فيو من األمانة ليس بو كحده، كإ٭با ىو بتوفيق اهلل ٌَ

ةَّرُِئ َجْفِس 
ُ
 ؛ال أنزىها من الزلل، كال أشهد ٥با بالرباءة الكلية، كال أزكيها :أم [،ّٓ]يوسف: ىجسأ

  فإف النفس البشرية تأمر بالسوء، كٙبمل عليو ٗبا فيها من الشهوات، إال ما رحم اهلل
 من النفوس الٍب يعصمها من الوقوع ُب ا٤بساكئ.

  . ـ يوسفىذا خالصة ما قرركه على أنو كال
ألف سياؽ الكالـ كلو من   ؛كالقوؿ األكؿ أقول كأظهر : ابن كثّبا٢بافظ قاؿ 

عندىم، بل بعد ذلك أحضره  كالـ امرأة العزيز ٕبضرة ا٤بلك، كٓب يكن يوسف 
 .(ُ)-كاهلل أعلم -ا٤بلك

حيث قاؿ:  )البحر( ما رجحو ا٢بافظ ابن كثّب  ُب حياف  كاستظهر أبو
ًَ حمسقولو: كمن ذىب إٔب أف " ٰبتاج إٔب   إٔب آخره، من كالـ يوسف ىجسَذلَِم ِِلَْػيَ

 .(ِ)" تكلف ربط بينو كبْب ما قبلو، كال دليل يدؿ على أنو من كالـ يوسف
ُّ حمس :كقولو  :كقاؿ اإلماـ ٧بمد الطاىر بن عاشور  ُخِْ

َ
ًْ أ َ ّّنِ ل

َ
ًَ أ َذلَِم ِِلَْػيَ

ِْٓدي نَ  َ َل َح نَّ اَّللَّ
َ
أف ا١بملة من قوؿ امرأة العزيز،  :ظاىر نظم الكالـ ىجسيَْد اْْلَانِِِْيَ ةِاىَْؾيِْب َوأ

إٔب فرقة من أىل التأكيل،   كعلى ذلك ٞبلو األقل من ا٤بفسرين، كعزاه ابن عطية

                                                

 (.ُٖٔ/ٔ) ٧باسن التأكيل(، ّٓٗ/ْتفسّب ابن كثّب ) (ُ)
 (.ِٖٗ/ٔ) احمليط ُب التفسّبالبحر  (ِ)
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َُا حمس :كىو ُب موقع العلة ٤با تضمنتو ٝبلة،  كنسب إٔب ا١ببائي، كاختاره ا٤باكردم
َ
أ

َْ جَْفِصِّ  ُّ َخ ٗبا كانت   كما عطف عليها من إقرار برباءة يوسف [ُٓ:]يوسف ىجسَراَوْدحُ
ًَ حمسذلك اإلقرار  :رمتو بو. فاإلشارة بذلك إٔب اإلقرار ا٤بستفاد من ٝبلة أنا راكدتو أم  ىجسِِلَْػيَ

ُّ حمس  يوسف ُخِْ
َ
ًْ أ َ ّّنِ ل

َ
 .ىجسأ

ًَ حمسكالالـ ُب  )أف( مضمرة، فهو ُب تأكيل ػالـ كي، كالفعل بعدىا منصوب ب ىجسِِلَْػيَ
 ر، كىو خرب عن اسم اإلشارة.ا٤بصد

ٓب أرمو ٗبا يقدح فيو ُب  :ُب غيبتو، أم :كالباء ُب بالغيب للمالبسة أك الظرفية، أم
 مغيبو. ك٧بل آّركر ُب ٧بل ا٢باؿ من الضمّب ا٤بنصوب.

 ألف الكذب ضد أمانة القوؿ با٢بق. ؛ا: ىي هتمتو ٗبحاكلة السوء معها كذبن (ا٣بيانة)ك
إذ نفت  ؛تعريف ا١بنس. ٛبدحت بعدـ ا٣بيانة على أبلغ كجوكالتعريف ُب الغيب 

ا٤بغيب أمكن ٤بريد ا٣بيانة أف  كىو حائل بينو كبْب دفاعو عن نفسو، كحالة ،ا٣بيانة ُب ا٤بغيب
 فيدفع خيانتو با٢بجة. ،ألف ا٢باضر قد يتفطن لقصد ا٣بائن ؛ٱبوف فيها من حالة ا٢بضرة

ِْٓدي َنيْدَ حمس َ َل َح نَّ اَّللَّ
َ
عطف على ليعلم كىو علة ثانية إلصداعها با٢بق،  ىجساْْلَانِِِْيَ  َوأ

ال يهدم كيد ا٣بائنْب. كا٣برب مستعمل ُب الـز الفائدة كىو كوف ا٤بتكلم   كألف اهلل :أم
ِْٓدي َنيَْد اْْلَانِِِْيَ حمس  ألف علة إقرارىا ىو علمها بأف اهلل ؛عا٤با ٗبضموف الكالـ  .ىجسَل َح

ِْٓديحمس :كمعُب ال ينفذه كال يسدده. فأطلقت ا٥بداية الٍب ىي  :ىجسَنيَْد اْْلَانِِِْيَ  َل َح
 :اإلرشاد إٔب الطريق ا٤بوصلة على تيسّب الوصوؿ، كأطلق نفيها على نفي ذلك التيسّب، أم

ُب الكوف جرت على أف فنوف الباطل كإف راجت أكائلها ال تلبث أف   إف سنة اهلل
َٔ َزاِْقٌ ةَْو َجْلِذُف ةِاِْلَّقِ حمس، تنقشع ُْ ُّ ـَإَِذا  ُؾ ٌَ ِو َذَيْد ـِ  .(ُ)"[ُٖ]األنبياء: ىجسلََعَ اْْلَا

                                                

 (.ِّٗ-ِِٗ/ُِ) التحرير كالتنوير (ُ)
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كما سيأٌب بياف –كا٢باصل أف ا٣بيانة تأٌب ٗبعُب الكذب كا٣بداع، كىي ال ٚبلو منهما 
 . -ذلك

 : بل ٰبرمو ىدايتو ُب الدنيا، كيفضحو على  ،ال يرشد كيد من خاف أمانتوكعلى العمـو
 . فيندرج ا٤بعُب ا١بزئي ٙبت: القاعدة الكلية، كا٤بعُب العاـ. (ُ)كس األشهاد ُب العقىبؤ ر 

 
 ثالثًا: الخيانة من الذنوب المتوعد عليها بالنار:

ْٚ حمس :اهلل  إف ا٣بيانة فعل قبيح مذمـو ُب الكتاب كالسنة. قاؿ َ٘ َْ َُيِبَّ   َ إِنٍّ اَّللٍّ
ا ًٙ ثًِ

َ
اًٛا أ يانة كألف اإلٍب فلم يعد ينفر منو، كال ٱباؼ أم: من اعتاد ا٣ب [،َُٕ]النساء: ىجسََكَن َخ٠ٍّ

 .(ِ)أىل األمانة كاالستقامة العقاب اإل٥بي عليو، فّباقبو فيو، كإ٭با ٰبب اهلل 
َْ َُيِبَّ اْْلَانِٜنِيَ حمس :كقاؿ   َ َْ َُيِبَّ ُُكٍّ حمسكقاؿ: [، ٖٓ]األنفاؿ: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ  َ إِنٍّ اَّللٍّ
٠رٍ  ٍُ َْ اٍن  "كا٣بواف كالكفور   :الشيخ ٧بمد األمْب الشنقيطي  قاؿ [.ّٖ]ا٢بج: ىجسَخ٠ٍّ

من صيغ  -بفتح الفاء-، ك)الفعوؿ( -بالتضعيف–كالٮبا صيغة مبالغة؛ ألف )الفعاؿ( 
ا٤ببالغة، كا٤بقرر ُب علم العربية أف نفي ا٤ببالغة ُب الفعل ال يستلـز نفي أصل الفعل، فلو قلت: 

قتلهم، كٓب يستلـز ذلك أنو ٓب ٰبصل منو قتل زيد ليس بقتاؿ للرجاؿ فقد نفيت مبالغتو ُب 
لبعضهم، كلكنو ٓب يبالغ ُب القتل، كعلى ىذه القاعدة العربية ا٤بعركفة فإف اآلية قد صرحت 

ال ٰبب ا٤ببالغْب ُب الكفر كا٤ببالغْب ُب ا٣بيانة، كٓب تتعرض ٤بن يتصف ٗبطلق  بأف اهلل 
 ا٣بيانة كمطلق الكفر من غّب مبالغة فيهما. 

  

                                                

الوجيز ُب تفسّب  (،ُٕٔ/ِ) الوسيط ُب تفسّب القرآف آّيد(، ُُٓ/ُِ، للواحدم )فسّب البسيطتالانظر: ( ُ)
 (.ْْْ/ُ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر(، ْْٖ/ِ) زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب (،َٓٓ) الكتاب العزيز

 (.ِّٓ/ٓا٤بنار ) (ِ)
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ذلك  يبغض ا٣بائن مطلقنا، كالكافر مطلقنا، كقد أكضح  كال شك أف اهلل 
َ حمسُب بعض ا٤بواضع، فقاؿ ُب ا٣بائن:  ْٗ لََعَ َش٠َاٍء إِنٍّ اَّللٍّ ًَاًَٛث ٌَاْٛتِْذ إَِْلِْٟ ْٚ ٠ٍَُْم ِخ ِ٘  ٍّٚ ا َُتَاَذ ٍّ٘ ِإَو

 حمسكقاؿ ُب الكافر:  [،ٖٓ]األنفاؿ: ىجسَْ َُيِبَّ اْْلَانِٜنِيَ 
َ
ْٔ أ ُُ َ ٠ٍّْٕا ٌَإِنٍّ اَّللٍّ َ َوالرٍُّش٠َل ٌَإِْن ح٠ََ ًُه٠ا اَّللٍّ ـِ

 َٚ  .(ُ)"[ِّ]آؿ عمراف: ىجسَْ َُيِبَّ إََْكٌِرِي
ْٗ حمس :كقد اهلل  جُْخ

َ
ْٗ َوأ اَٛاحُِس َ٘

َ
َ َوالرٍُّش٠َل َوَُت٠ُٛ٠ُا أ َْ َُت٠ُٛ٠ُا اَّللٍّ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَا أ

٠ُٙنَ   [.ِٕ]األنفاؿ: ىجسَتْهَٖ
٠ا حمس :اؿ كق ُٙ ُٓ ْن ََتْ

َ
ْٗ بنَْيَ انلٍّاِس أ خُ ْٙ َٓ اَٛاِت ِإَوَذا َخ َ٘

َ َْ وا ا ْن حَُؤدَّ
َ
ْٗ أ ُمرُُز

ْ
َ يَأ إِنٍّ اَّللٍّ

 [.ٖٓ]النساء: ىجسةِإَْهْدلِ 
فمن ٰبفظ األمانة كيؤديها فهو أمْبه ككُبّّ كصادؽ، كمن ال ٰبفظها كال يؤديها فهو 

 .ك٨بادًع خائنه 
ثقة بْب أفراد آّتمع، فال يأمن الناس من فسدت ذمتو، كمن كا٣بيانة سبب النعداـ ال

 نقض العهد كا٤بيثاؽ، كمن غش ككذب. 
فال يأمن صديق صديقو، كإذا تفشت ا٣بيانة بْب الناس فسدت الذمم، كعم البالء، 

 كال يأمن الرجل جاره، كتضييع ا٢بقوؽ، كتنتهك ا٢برمات.كال زكج زكجو، كال أب كلده، 
 قبيحة ذميمة، كيندرج ٙبت عمـو معناىا كثّب من الصور الذميمة.فا٣بيانة خصلة 

أك بْب  ،سواء كاف بْب العبد كخالقو  عهد أك ميثاؽ فهي نقض من ا٤بكلف لكلّْ 
نقض الفرد كالفرد، أك بْب الفرد كا١بماعة، أك بْب ا١بماعة كالفرد، أك بْب ا١بماعة كا١بماعة، ك

 عهد العبد مع نفسو.
  

                                                

 (.ِِٔ/ٓ( أضواء البياف )ُ)
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 لو من صورة من ىذه الصور:فا٣بيانة ال ٚب
 

ض العهد بين نق
 . العبد وخالقو

نقض العهد 
 بين الفرد والفرد.

نقض العهد 
بين الفرد 

 والجماعة.

نقض العهد 
 بين الجماعة والفرد.

نقض العهد بين 
 الجماعة والجماعة.

نقض عهد 
 - - العبد مع نفسو.

 
٠ُٜا  إِنٍّ حمس :قولو  ُب كالكفر ا٣بيانة بْب  اهلل كقد قرف َ٘ َٚ آ ِي ِٚ اَّلٍّ َ يَُداٌُِم َن اَّللٍّ

٠رٍ  ٍُ َْ اٍن  َْ َُيِبَّ ُُكٍّ َخ٠ٍّ  َ  [.ّٖ]ا٢بج: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ
ُ حمسعن ذلك ُب قولو:  كا٣بيانة من أسباب كلوج النار كما أخرب اهلل  ََضََب اَّللٍّ

َت ل٠ٍُط ََكجََخا ََتْ 
َ
َت ٠ٍُٛح َواْمَرأ

َ
ُروا اْمَرأ ٍَ َٚ َز ِي ًٓ لَِّلٍّ َر ا َ٘ َٙ ُٞ ْٚ ِنَتادَِٛا َغاِْلَنْيِ ٌََخاَجَخا ِ٘  ِٚ َج َختَْديْ

ِ َطيْئًا َٚ اَّللٍّ ِ٘ ا  َٙ ُٟ ًَا َخْٜ ْٗ ُحْيِٜ  [.َُ]التحرٙب: ىجسٌََٖ
جاء ُب ا٢بديث: عن ابن عمر كما كأشد الناس فضيحة يـو القيامة ىم ا٣بائنوف،  

  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل: ((قيامة، إذا جمع اهلل األولين واآلخرين يـو ال
 .(ُ)((يرفع لكل غادر لواء، فقيل: ىذه غدرة فالف بن فالف

لكل غادر لواء يـو القيامة يعرؼ قاؿ: )) عن النيب  كعن أنس 
 .(ِ)((بو

  

                                                

 [.ُّٕٓ[، مسلم، كاللفظ لو ]ُُُٕ، ُّٖٖ] ( صحيح البخارمُ)
 [.ُّٕٕ[، مسلم ]ُّٖٔالبخارم ]( صحيح ِ)
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ك)الغاًدر(: الذم يػيوىاًعدي على أمر كال يفي بو. فالغادري ترفعي لو رايةه تيسىجَّلي عليها 
 :٘بعل ىذه الراية عند مؤخرتو، كما جاء ُب )الصحيح(غىٍدرىتيو، فيفضحي بذلك يوـى القيامة. ك 

لكل غادر لواء عند اْسِتِو يـو قاؿ: )) عن النيب  عن أيب سعيد 
 .(ُ)((القيامة

ككلما كانت الغدرة كبّبة عظيمة كلما ارتفعت الراية الٍب يفضح ّٔا ُب يـو ا٤بوقف 
 :وؿ اهلل قاؿ: قاؿ رس عن أيب سعيد  :العظيم، كما جاء ُب )الصحيح(

ِلُكلّْ غادر لواء يـو القيامة، يُػْرَفُع لو ِبَقْدِر َغْدرِِه، أًل وًل َغاِدَر َأْعَظُم َغْدرًا من َأِميِر ))
؛ ألفَّ غىٍدرىهي يػىتػىعىدَّل ضىرىريهي إٔب خىٍلقو كثّبين؛ ألنو ٲبلك القوة كالسلطاف، كال حاجة (ِ)((َعامَّة

 لو إٔب الغدر، لقدرتو على الوفاء. 
ا على إخفاء خيانتو فإنو سيفضح يـو القيامة على  فا٣بائن كإف عمل ُب الدنيا جاىدن

 رؤكس األشهاد، كيرفع لو لواء بقدر غدره يػيٍعرؼ كييفضح بو، ٍب ا١بزاء كالعقاب. 
كما ُب قولو   ،كقد جاءت األحاديث ٧بذّْرةن من ا٣بيانة، كمبينةن عاقبةى من خاف

: (( َِّعيُف الذي ًل زَبْػَر لو، اّلذين ىم فيكم تَػبَػًعا ًل أىُل النَّاِر خمسة: الض
يَػْبتػَُيوَف أىاًل وًل ماًًل، والخاِئُن الذي ًل َيْخَفى لو َطَمٌع، وإف َدؽَّ إًل َخانَو، ورجٌل ًل 

))اْلُبْخَل أو الَكِذَب.  كذكر: ،ُيْصِبُح وًل يُْمِسي إًل وىو ُيَخاِدُعَك عن َأىلك وماِلَك((
  .(ّ)((ْلَفحَّاشوالشّْْنِظير: ا

                                                

 (.ُٓ[ )ُّٖٕسلم ]م ( صحيحُ)
 (.ُٔ[ )ُّٖٕمسلم ] ( صحيحِ)
ال ينبغي. أم: إنساف ضعيف، كلكنو إمعة  أم: ال عقل لو يزبره، كٲبنعو ٩با ()ال زبر لو()[. ِٖٓٔ] ( صحيح مسلمّ)

منافق يسّب كراء أصحاب الرياسة؛ ليأخذ منهم، فهو ضعيف لكن ليس عنده عقل يأمره بالصحيح، كال ٰباكؿ 
أف يفكر مثل الناس، لو أساء الناس قلدىم، أك كانوا ٦برمْب فهو مثلهم، أك طيبْب قلدىم، فهو يقلد الناس 

 =((يػىٍبتػىغيوفى ))ال إلنساف من أىل النار مع أنو ضعيف، لكنو من شر ا٣بلق. فحسب ليعطوا لو حسنة، ىذا ا
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، يعِب: ))والخاِئُن الذي ًل َيْخَفى لو َطَمٌع، وإف َدؽَّ إًل َخانَو(( : قولو
ا ألخذه، فهو ال يبإب ىل يأكل من  أنو إذا ظهر لو شيء من مطامع الدنيا سعى جاىدن
حالؿ أك حراـ، يأخذ الشيء من حلو أك من حرمتو، كال يهمو أكاف من حالؿ أـ حراـ، 

 حرل ا٢بالؿ كا٢براـ، كال يهمو ىذا األمر. فهو ال يت
، ))والخاِئُن الذي ًل َيْخَفى لو َطَمٌع، وإف َدؽَّ إًل َخانَو((" :قاؿ ابن رجب 

 أم: يعِب: ال يقدر على خيانة كلو كانت حقّبة يسّبة إال بادر إليها كاغتنمها. 
األمانات القليلة،  كيدخل ُب ذلك: التطفيف ُب ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، ككذلك: ا٣بيانة ُب 

كالودائع، كأمواؿ اليتامى كغّب ذلك، كىو خصلة من خصاؿ النفاؽ، كرٗبا يدخل ُب ا٣بيانة: 
 .(ُ)ُب ارتكاب احملاـر سرِّا مع إظهار اجتنأّا كرسولو  من خاف اهلل 

من  قاؿ بعض السلف: كنا نتحدث أف صاحب النار: من ال ٛبنعو خشية اهلل 
 .(ِ)شيء خفي لو"

  

                                                                                                                                       

 يبتغوف،من االتباع، أم: يتبعوف كيتبعوف.  -٨بفف كمشدد- ()ال يتبعوف() النسخ: بعض يطلبوف، كُب أم:=
ـ القيامة ٰبشر يعِب: يعيش ُب الدنيا ال يريد أم شيء، عاش نكرة كمات نكرة، كيو  (( كال ماالن ال يبتغوف أىالن ))

أم: ال يبإب ىل يأكل من حالؿ  ()كا٣بائن الذم ال ٱبفى لو طمع()كاف يتبعهم ُب الدنيا.  مع ىؤالء الذم
ىكذا ىو ُب أكثر  (البخل أك الكذب()) :أك حراـ، يأخذ الشيء من حلو أك من حرمتو، كال يهمو. كذكر

فسره  ()الشنظّب(ك)ا٤بشهور ُب نسخ بالدنا.  كاألكؿ ىو ((.كالكذب: ))كُب بعضها ((.أك الكذب)) :النسخ
 الفحاش، كىو السيء ا٣بلق.  :ُب ا٢بديث بأنو

( يعِب: أنو يظهر الزىد كالورع، لكنو إذا خال بنفسو أك سافر إٔب مكاف بعيد كٓب يكن عليو رقيب من الناس فعل ُ)
 كال ٱبافو. ا٤بعاصي كا٤بنكرات، فهو ال يراقبي اهلل 

 (.ِٕٗلنار كالتعريف ٕباؿ دار البوار )ص:من ا ( التخويفِ)
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 م:أ ((ورجٌل ًل ُيْصِبُح وًل يُْمِسي إًل وىو يَُخاِدُعَك عن َأىلك وماِلكَ ))قولو: ك 
ٱبادعك بسبب أىلك كمالك، أم طمع ُب مالك كأىلك، فيظهر عندؾ األمانة كالعفة "

المكر ا٣بيانة ال ٚبلو من ا٤بكر كا٣بداع، كقد جاء ُب ا٢بديث: ))ف .(ُ)"كٱبوف فيهما
 ((. والخديعة في النَّار
   .(ِ)((المكر والخديعة والخيانة في النَّاركُب لفظ: ))

كا٣بيانة من الذنوب ا٤بتوعد عليها با٢برماف من دخوؿ ا١بنَّة، كما أخرب النيب 
 :َما ِمْن َعْبٍد اْستَػْرَعاُه اللَُّو َرِعيًَّة، فَػَلْم َيُحْطَها بَِنِصيَحٍة، ِإًلَّ )) عن ذلك بقولو

 .(ّ)((َجنَّةِ َلْم َيِجْد رَاِئَحَة ال
ـَ كُب لفظ: )) َما ِمْن َواٍؿ يَِلي َرِعيًَّة ِمَن الُمْسِلِميَن، فَػَيُموُت َوُىَو َغاشّّ َلُهْم، ِإًلَّ َحرَّ

 .(ْ)((اللَُّو َعَلْيِو الَجنَّةَ 
 خصمكتعد  للحدكد الٍب شرعها؛ كلذلك فإف ا٣بائن  ،كا٣بيانة فيها جرأة على اهلل 

قاؿ اهلل تعالى: ثالثة )) عن ذلك بقولو: ا أخرب النيب ، كميـو القيامة  هلل 
ا فأكل ثمنو، ورجل أنا خصمهم يـو القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرِّ 

 .(ٓ)((استأجر أجيًرا فاستوفى منو ولم يعطو أجره
  

                                                

 (.ُُّٖ/َُ) الطييب على مشكاة ا٤بصابيح شرح (ُ)
ُب )مراسيلو(   [ عن أنس، كسكت عنو الذىيب ُب )التلخيص(. كركاه أبو داكدٕٖٓٗ( أخرجو ا٢باكم ]ِ)

 [ عن ا٢بسن ]البصرم[ مرسالن ٨بتصرنا. كا٢بديث إسناده حسن.ُٓٔ]
  [.ُِْ[، مسلم ]َُٕٓ] ( صحيح البخارمّ)
 [.ُِْ[، مسلم ]ُُٕٓالبخارم ] ( صحيحْ)
 [. َِِٕ، ِِِٕالبخارم ] ( صحيحٓ)
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كا٣بيانة ُب األمانة من خصاؿ )النفاؽ األصغر( الذم ىو نفاؽ األعماؿ ك٫بوىا، 
آيُة المنافق ثالٌث: إذا َحدََّث َكَذب، وإذا َوَعَد )) :٤بشهور عنو للحديث ا

أربٌع من ُكنَّ فيو كاف منافًقا خالًصا، )) :، كقاؿ (ُ)((َأْخَلف، وإذا اْؤُتِمَن َخاف
ومن كانت فيو َخْصَلٌة منُهنَّ كانت فيو َخْصَلٌة من النّْفاؽ حتى َيَدَعَها: إذا اْؤُتِمَن َخاف، 

 .(ِ)((َكَذب، وإذا عاىَد َغَدر، وإذا خاصم َفَجر  وإذا حدَّثَ 
، كأشدىا: ما كا٣بيانة من الكبائر، كىي متفاكتة ٕبسب مفاسدىا كخطرىا كآثارىا

أصاب الدين، ككاف ضرره عامِّا، كمن كأب أعداء األمة كأعاهنم، ككمن استغل منصبو ُب ظلم 
 الناس، كأكل حقوقهم، كإىدار مقدرات األمة.

ا٣بيانة ُب كل شيء قبيحةه، كبعضها شره من بعض، كليس من " : قاؿ الذىيب
 .(ّ)"كارتكب العظائم ،خىانىكى ُب فػىٍلسو كمن خانك ُب أىلك كمالك

أفَّ ا٣بيانة ُب األمانات كالوديعة كالعْب ا٤برىونة  :كذكر ابن حجر ا٥بيتمي 
رَّح بو غّب كاحد، كظاىر كا٤بستأجرة ك٫بو ذلك من الكبائر، كقاؿ: "عدُّ ذلك كبّبة ىو ما ص

 .(ْ)٩بَّا ذكر ُب اآليات كاألحاديث"
العرض أعز على  ،ا٣بيانة ُب ا٢بـر أشد من ا٣بيانة ُب الدماء" :كقاؿ ابن حـز 

كيصوف عرضو  ،كيصوف نفسو ٔبسمو ،ينبغي للكرٙب أف يصوف جسمو ٗبالو ،الكرٙب من ا٤باؿ
  .(ٓ)"اكال يصوف بدينو شيئن  ،كيصوف دينو بعرضو ،بنفسو

  
                                                

 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ، ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّالبخارم ] ( صحيحُ)
 [.ٖٓ، مسلم ][ُّٖٕ  ،ِْٗٓ ،ّْالبخارم ] ( صحيحِ)
 (.ْْْ/ُن اقَباؼ الكبائر )، الزكاجر ععبيدة مشهور بن حسن أيب، بتحقيق: (َِٖ)ص: للذىيب الكبائر، (ّ)
 (.ْْٔ/ُعن اقَباؼ الكبائر ) ( الزكاجرْ)

 (.ُٖ -َٖ، البن حـز )ص:األخالؽ كالسّب ُب مداكاة النفوس (ٓ)
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  فتبْب أف ا٣بيانة مراتب، كأهنا متفاكتة ٕبسب مفاسدىا.
ألنو بذؿ ا٣بيانة مهْب،  ؛كأما االستسرار با٣بيانة فضعة" : ا٤باكردمقاؿ اإلماـ 

كلقلة الثقة بو مستكْب. كقد قيل ُب منثور ا٢بكم: من ٱبن يهن. كقاؿ خالد الربعي: قرأت ُب 
كالرحم  ،كاإلحساف يكفر ،األمانة ٚباف :كال تؤخر توقوببعض الكتب السالفة أف ٩با تعجل ع

 كالبغي على الناس. ،تقطع
ا، كلو كلو ٓب يكن من ذـ ا٣بيانة إال ما ٯبده ا٣بائن ُب نفسو من ا٤بذلة لكفاه زاجرن 

 ،كأقول شفعاء تقدمو ،كجدكل ثقتو لعلم أف ذلك من أربح بضائع جاىو ،تصور عقىب أمانتو
 .(ُ)"كيقابل عليو من اإلعظاـ ،ن العزمع ما ٯبده ُب نفسو م

كقلة األمانة، فإذا حسمهما عن نفسو ٗبا  ،كالداعي إٔب ا٣بيانة شيئاف: ا٤بهانةكقاؿ: "
 .(ِ)"كصفت ظهرت مركءتو

، كانعداـ ا٤بركءة، كعدـ التقول ،قلة الورع كمن مسببات ا٣بيانة: ضعف اإلٲباف، كقلة
 ناصب كا١باه، كالكرب، كا٢بسد.ُب ا٤باؿ أك ا٤ب الطمعكا١بهل، كاألثرة ك 

 كقد تكوف بالقوؿ، أك بالفعل، كباإلشارة، كالكتابة، كالسكوت، كالتجسس.
 .(ّ)ر عنهما عنانو، لقصَّ ة، ما ُب النكث كا٣بيانةع األمانكقاؿ حكيم: لو علم مضيّْ  

، مع الداللة على أف كمن األحاديث الٍب ٙبذّْر من ا٣بيانة، كتبْب عاقبة من خاف
عن سليماف بن  :: ما جاء ُب )صحيح مسلم(يـو القيامة حىقَّو من ا٣بائن يستوُب وفا٤بخي 

ُحْرَمة نساء المجاىدين على )) :بريدة، عن أبيو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

                                                

 (.ِّٓ)ص: أدب الدنيا كالدين (ُ)
 (.ِّٔ)ص: ا٤بصدر السابق (ِ)
 (.ّٗٔ/ّ) هناية األرب ُب فنوف األدب انظر: (ّ)
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، وما من رجل من القاعدين َيْخُلُف رجاًل من المجاىدين في (ُ)القاعدين كحرمة أمهاتهم
، (ِ)؟((القيامة، فيأخذ من عملو ما شاء، فما ظنكم أىلو فيخونو فيهم، إًل وقف لو يـو

أم: فما تىظينُّوفى ُب رغبة آّاىًد ُب أىٍخًذ حىسىنىاتًو كااًلٍسًتٍكثىاًر منها ُب ذلك ا٤بقاـ؟ أم: ال 
أف يفعل بو مع ىذه ا٣بيانة الٍب  يػىبػٍقىى منها شيء إالَّ أىخىذىهي. كقيل: أم: ما ظنكم باهلل 

 .(ّ)تم صدؽ ما أقوؿ فاحذركا من ا٣بيانة ُب نساء آّاىدينكقع ّٔا؟ فإذا علم
فقد كرد النص بأف ا٤بسلمْب إذا خافوا من الكفار كا٣بيانة ذميمة حٌب مع الكفار، 

ا٣بيانة كنقض العهد بأف ظهر من قرائن أحوا٥بم ما يدؿ على خيانتهم، فإف ا٤بسلمْب ال 
العهد معهم، بل ٱبربكهنم بعدـ استمرار العهد  يعاملوهنم با٤بثل، فال يغدركف ّٔم، كال ينقضوف

َ َل ُُيِبُّ حمس :قاؿ اهلل بْب الطرفْب،  َٔاٍء إِنَّ اَّللَّ ًْ لََعَ َش ِٓ ٍم ِخَياًَُث ـَاُْتِْذ إَِِلْ ْٔ َْ كَ ٌِ  ََّ ا ََتَاَذ ٌَّ ِإَو
 .[ٖٓ]األنفاؿ:  ىجساْْلَانِِِْيَ 

ٍْٔم ِخَياَُثً حمسكأما قولو:  َْ كَ ٌِ  ََّ ا ََتَاَذ ٌَّ ا بأمارات من قـو معاىدين خيانة كنكثن  :يعِب ىجسِإَو
ًْ حمس .ظاىرة ِٓ فاطرح إليهم العهد على طريق مستو ظاىر، كذلك أف تظهر ٥بم نبذ  ىجسـَاُْتِْذ إَِِلْ
ا أنك قطعت ما بينك كبينهم، كال تبادرىم ا٢برب كىم نن ا مكشوفا بيػّْ كٚبربىم إخبارن  ،العهد

َ َل ُُيِبُّ اْْلَانِِِْيَ حمس .نكعلى توىم بقاء العهد، فيكوف ذلك خيانة م فال  .ُب العهود ىجسإِنَّ اَّللَّ
 .(ْ)يكن منك إخفاء نكث العهد كا٣بداع

                                                

: ٙبرٙب التعرض ٥بن بريبة من نظر ٧بـر كخلوة كحديث ٧بـر كغّب أحدىما شيئْب: حرمة نساء آّاىدين: ىذا ُب (ُ)
: ُب برىن كاإلحساف إليهن كقضاء حوائجهن الٍب ال يَبتب عليها مفسدة، كال يتوصل ّٔا إٔب والثانيذلك. 

 ريبة، ك٫بوىا.
 [.ُٕٖٗ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.ُِْٔ/ٔا٤بفاتيح )(، مرقاة ِْ/ُّ( انظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )ّ)
 (.ُِّ/ِ(، الكشاؼ )ْٖٗ -ْٕٗ/ُُمفاتيح الغيب ) (ْ)
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فإف قاؿ قائل: ككيف ٯبوز نقضي العهد ٖبوؼ ا٣بيانة، " :قاؿ ابن جرير 
 ظنّّ  ال يقْب؟ (ا٣بوؼ)ك

من عدكؾ، ا٣بيانة  آثارقيل: إف األمر ٖبالؼ ما إليو ذىبت، كإ٭با معناه: إذا ظهرت 
كخفت كقوعهم بك، فألق إليهم مقاليد السَّلم كآذهنم با٢برب. كذلك كالذم كاف من بِب 

 ا٤بشركْب إٔب مظاىرهتم على رسوؿ اهلل  إذ أجابوا أبا سفياف كمن معو من ،قريظة
على ا٤بسا٤بة، كلن  ك٧باربتهم معهم، بعد العهد الذم كانوا عاىدكا رسوؿى اهلل 

فكانت إجابتهم إياه إٔب ذلك، موجبنا لرسوؿ اهلل  . يقاتلوا رسوؿى اهلل
  خوؼ الغدر بو كبأصحابو منهم. فكذلك حكم كل قـو أىل موادعةو للمؤمنْب

 ظهر إلماـ ا٤بسلمْب منهم من دالئل الغدر مثل الذم ظهرى لرسوؿ اهلل 
كيؤذهنم كأصحابو من قريظة منها، فحقّّ على إماـ ا٤بسلمْب أف ينبذ إليهم على سواء، 

 با٢برب.
َٔاءٍ حمس كمعُب قولو: أم: حٌب يستوم علمك كعلمهم بأف كل فريق منكم حرب ، ىجسلََعَ َش

 .(ُ)"لصاحبو ال ًسٍلم
 كما جاء ُب ا٢بديث:  ،ثرىاأ ، كقبحلعظم خطرىا ؛ كذلكال ٯبوز مقابلة ا٣بيانة ٗبثلهاف

 .(ِ)((َأدّْ األمانة إلى من ائتمنك، وًل تخن من خانك))
                                                

 (.ِٔ -ِٓ/ُْالطربم ) تفسّب( ُ)
(، أبو َّٔ/ْحديث أىب ىريرة: أخرجو البخارم ُب )التاريخ( ).  ( ا٢بديث مركم عن أىب ىريرة كعن أنسِ)

٣برائطي ُب )مكاـر األخالؽ( اقاؿ: "حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: [، ك ُِْٔ[، كالَبمذم ]ّّٓٓداكد ]
[، كقاؿ: "صحيح على ِِٔٗ[، كا٢باكم ]ْٕٓ[، كالدارقطِب ]ّٓٗٓ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُْٖ]

[. حديث َُِّّ[، كالبيهقي ]ّٗٓشرط مسلم كلو شاىد عن أنس"، ككافقو الذىيب. كما أخرجو ٛباـ ]
(: "ركاه ُْٓ/ْ)  [ قاؿ ا٥بيثميْٕٓ[، كُب )الصغّب( ]َٕٔأنس: أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]

[، كا٢باكم ِّٔٗالطربا٘ب ُب )الكبّب( ك)الصغّب(، كرجاؿ الكبّب ثقات". كأخرجو أيضنا: الدارقطِب ]
 [.ِّٖٕ[، كالضياء ]َُِّْ(، كالبيهقي ]ُِّ/ٔ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ِِٕٗ]
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، كليس (ُ)"كىذا ا٢بديث يعد ُب الظاىر ٨بالفنا ٢بديث: ىند : قاؿ ا٣بطايب
بينهما ُب ا٢بقيقة خالؼ؛ كذلك ألف ا٣بائن ىو الذم يأخذ ما ليس لو أخذه ظلمنا كعدكاننا، 
فأما من كاف مأذكننا لو ُب أخذ حقو من ماؿ خصمو، كاستدراؾ ظالمتو منو فليس ٖبائن، 

قابلو ٖبيانة مثل خيانتو. كىذا ٓب ٱبنو؛ ألنو يقبض حقِّا كإ٭با معناه: ال ٚبن من خانك بأف ت
يقوؿ: إذا أكدع رجل رجالن  لنفسو، كاألكؿ يغتصب حقِّا لغّبه. ككاف مالك بن أنس 

 . (ِ)ألف درىم فجحدىا ا٤بودع، ٍب أكدعو ا١باحد ألفنا ٓب ٯبز لو أف ٯبحده"
در لو ا٤بمنوع على "كاختلف العلماء فيمن منعو رجل حقو ٍب ق :كقاؿ القاضي 

ماؿ، ىل يأخذ حقو منو بغّب رضاه أك خفية عنو؟ فأجازه ٝباعة، كاحتجوا ّٔذا ا٢بديث، 
 . الشافعي كابن ا٤بنذر :منهم

َأدّْ اأْلََمانََة إلى َمِن ائْػَتَمَنَك، وًل َتُخْن َمْن : ))للحديث اآلخر ؛كمنعو آخركف 
 . منهم مالك كأبو حنيفة (ّ)((َخاَنك

                                                

إف أبا سفياف  :ة لرسوؿ اهلل قالت ىند أـ معاكي :عن عائشة  :ما جاء ُب )الصحيح( :يعِب (ُ)
رجل شحيح، فهل علي جناح أف آخذ من مالو سرا؟ قاؿ: ))خذم من مالو با٤بعركؼ ما يكفيك كيكفي 

  [.ُُْٕ[، مسلم ]َُٖٕ، َّٕٓ، ّْٔٓ، ُُِِبنيك(( صحيح البخارم ]
 (.ُٖٔ/ّمعآب السنن ) (ِ)
، [ّّٓٓ]كأبو داكد  [،ُِّْ] (تاريخال) ُب مأخرجو البخار  كقد ، ىريرة أيبمركم عن  ا٢بديث (ّ)

شرح مشكل [، كالطحاكم ُب )ََِٗأخرجو أيضنا: البزار ]، ك "حسن غريب"كقاؿ:  [،ُِْٔ] مكالَبمذ
 الدارقطِب[، ك ّٓٗٓ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُْٖ( ]مكاـر األخالؽ[، كا٣برائطي ُب )ُُّٖ( ]اآلثار

[، ّٗٓ، كما أخرجو: ٛباـ ]، ككافقو الذىيب"مسلمصحيح على شرط "كقاؿ:  [،ِِٔٗ]ا٢باكم [، ك ِّٔٗ]
ىذا ا٢بديث مركم من طرؽ: " :[. قاؿ ابن ا٤بلقن َُِّّ[، كالبيهقي ]ِْٕ] القضاعي الشهابك 

 أخرجو الطربا٘ب :كا٢بديث مركم عن أنس . (ِٕٗ/ٕ) البدر ا٤بنّب "اأحسنها: طريق أيب ىريرة مرفوعن 
 (الكبّب) ُب ركاه الطربا٘ب"(: ُْٓ/ْ)  يقاؿ ا٥بيثم [،ْٕٓ] (الصغّب)ك [،َٕٔ] (الكبّب) ُب
على شرط "كقاؿ:  [،ِِٕٗ]كا٢باكم  [،ِّٕٗ ]الدارقطِبكأخرجو أيضنا: . "، كرجاؿ الكبّب ثقات(الصغّب)ك

 =، كالضياء[َُِّْ] يالبيهقك  (، ُِّ/ٔ) (ا٢بلية) أبو نعيم ُبكما أخرجو: . ، ككافقو الذىيب"مسلم
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 . (ُ)"القولْب عن مالك   داكدمكحكى ال
((: "أم: ال تعامل ا٣بائن ٗبعاملتو، وًل تخن من خانكقولو: )) :قاؿ الطييب 

كال تقابل خيانتو با٣بيانة فتكوف مثلو. كال يدخل فيو أف يأخذ الرجل مثل حقو من ماؿ 
ا ا٢بديث علي ا١باحد؛ كأنو استيفاء كليس بعدكاف كا٣بيانة عدكاف. أقوؿ: األكٕب أف ينزؿ ىذ

ُٚ حمس :معُب قولو  ْخَص
َ
ٍِِّٕت ِهَ أ يِّئَُث اْدَذْم ةِا َْ الصٍّ َْ تَْصَخ٠ِي اْْلََصَُٜث َو  [،ّْ]فصلت: ىجسَو

يعِب: إذا خانك صاحبك فال تقابلو ٔبزاء خيانتو، كإف كاف ذاؾ حسننا، بل قابلو باألحسن 
إليك. كٯبوز أف يكوف من  الذم ىو عدـ ا٤بكافأة كاإلحساف إليو، أم: أحسن إٔب من أساء

 .(ِ)باب الكناية، أم: ال تعامل من خانك فتجازيو"
من ا٣بيانة؛ لعظم خطرىا كأثرىا،  يستعيذ باهلل  كقد كاف النيب 

 قاؿ: كاف رسوؿ   عن أيب ىريرةكسوء عاقبتها، كما جاء ُب ا٢بديث: 
 ؛بك من الخيانةفإنو بئس الضجيع، وأعوذ  ؛اللهم إني أعوذ بك من الجوع))يقوؿ: 

 .(ّ)((فإنها بئست البطانة
  

                                                                                                                                       

، بأسانيد ال ٚبلو رجل من الصحابة، كعن بن كعب أيب، كعن أمامة أيبم عن كا٢بديث مرك  .[ِّٖٕ]=
 الضعف.

 (.ِِٗ/ٓ( إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم، للقاضي عياض )ُ)
 (.ُٕٔٗ/ٓ(، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ُِٖٔ-ُِٖٓ/ٕ( الكاشف عن حقائق السنن )ِ)
، كأبو يعلى [ْٖٔٓ] ي، كالنسائ[ُْٕٓ]أبو داكد ك  [،ّّْٓ]كابن ماجو  ،[ِٗٗ]أخرجو إسحاؽ بن راىويو  (ّ)

ىذا حديث " :ا٢بافظ ابن حجر  كا٢بديث إسناده حسن، قاؿ [،َُِٗ[، كابن حباف ]ُِْٔ]
كأخرجو ابن ماجو من كجو  حسن، أخرجو أبو داكد كالنسائي من ركاية ٧بمد بن عجالف عن سعيد ا٤بقربم.

ركاه " :. كقد قاؿ اإلماـ النوكم (ٖٖ/ّحاديث األذكار )ُب ٚبريج أ آخر عن أيب ىريرة" نتائج األفكار
 .(ُّٗ(، األذكار )ص:ُْٔ" رياض الصا٢بْب )ص:أبو داكد بإسناد صحيح
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على أىل طاعتو أف يوفقهم القتالع جذكر ا٣بيانة، كإٔب إغالؽ  فمن نعم اهلل 
 كخشيتو. مداخلها، من خالؿ مراقبة اهلل 

عن عبد اهلل بن زيد بن أسلم عن أبيو عن جده أسلم قاؿ: بينما أنا مع عمر  كقد كرد
كإذا امرأة  ،إذ أعيا كاتكأ على جانب جدار ُب جوؼ الليل ،بن ا٣بطاب كىو يعس ا٤بدينة

يا أمتاه كما علمت ما   :فقالت ٥با ،يا ابتناه قومي إٔب ذلك اللنب فامذقيو با٤باء :تقوؿ البنتها
ا إنو أمر منادين  :قالت ؟كما كاف من عزمتو يا بنية :قالت ،كاف من عزمة أمّب ا٤بؤمنْب اليـو

نك ٗبوضع ال إيا بنية قومي إٔب اللنب فامذقيو با٤باء ف :فقالت ٥با ،اءفنادل أال يشاب اللنب با٤ب
يا أمتاه ما كنت ألطيعو ُب ا٤بأل كاعصيو ُب  :مهافقالت الصبية أل ،يراؾ عمر كال منادم عمر

ٍب مضى  ،يا أسلم علم الباب كاعرؼ ا٤بوضع :فقاؿ .يسمع كل ذلك كعمر  ،ا٣بالء
كمن  ،يا أسلم امض إٔب ا٤بوضع فانظر من القائلة :اؿفلما أصبح ق ،ُب عسسو حٌب أصبح

كإذا تيك  ،عل ٥باب ال فأتيت ا٤بوضع فنظرت فإذا ا١بارية أٙبّْ  ،كىل ٥بم من بعل ،ا٤بقوؿ ٥با
فدعا عمر كلده  ،فأخربتو  فأتيت عمر بن ا٣بطاب ،كإذا ليس ٥بم رجل ،أمها

اف بأبيكم حركة إٔب النساء ما فجمعهم فقاؿ: ىل فيكم من ٰبتاج إٔب امرأة أزكجو كلو ك
كقاؿ  ،ٕب زكجة :كقاؿ عبد الرٞبن ،ٕب زكجة :سبقو منكم أحد إٔب ىذه ا٤برأة، فقاؿ عبد اهلل

فولدت لعاصم بنتا  ،يا أبتاه ال زكجة ٕب فزكجِب، فبعث إٔب ا١بارية فزكجها من عاصم :عاصم
 .(ُ) ككلدت البنت عمر بن عبد العزيز

 . (ِ)"ثابت عن عمر بن ا٣بطاب  كىذا" :قاؿ ابن تيمية 

                                                

البن   ،مسند أمّب ا٤بؤمنْب أيب حفص عمر بن ا٣بطاب (، ِِٓ/َٕانظر: تاريخ دمشق، البن عساكر ) (ُ)
٧بض الصواب ُب فضائل أمّب ا٤بؤمنْب عمر (، َْٗ/ُ، البن ا١بوزم )صفة الصفوة(، كانظر: ِّٗ/ُكثّب )

 (.َّٗ/ُ)  بن ا٣بطاب
 (.ُُْ /ِٖ) ٦بموع الفتاكل (ِ)
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عن عمرك  ، كما جاء ُب ا٢بديث:أف ا٣بائن ال ٘بوز شهادتو  النيب كأخرب
شهادة الخائن،  ردَّ   رسوؿ اهلل أفَّ ))بن شعيب، عن أبيو، عن جده، 

أم: ا٤بشهور ، (ِ)((ًل تجوز شهادة خائن وًل خائنة. كُب لفظ: ))(ُ)..(( ا٢بديثوالخائنة
عليو عباده من أحكاـ الدين. كٰبتمل أف   أمانات الناس دكف ما ائتمن اهللبا٣بيانة ُب 

عليو    يكوف ا٤براد بو األعم منو، كىو الذم ٱبوف فيما ائتمن عليو سواء ما ائتمنو اهلل
َ حمس: من أحكاـ الدين، أك الناس من األمواؿ. قاؿ  َْ َُت٠ُٛ٠ُا اَّللٍّ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَا أ

٠ُٙنَ َوال ْٗ َتْهَٖ جْخُ
َ
ْٗ َوأ اَٛاحُِس َ٘

َ
فا٤براد با٣بائن ىو الفاسق، كىو من  [،ِٕ]األنفاؿ: ىجسرٍُّش٠َل َوَُت٠ُٛ٠ُا أ

 .(ّ)فعل كبّبة، أك أصر على الصغائر
عن تفشي ا٣بيانة بعد القركف الفاضلة، كعن تضييع األمانة  كأخرب النيب 

قاؿ: قاؿ ، راف بن حصْب كقبضها ُب آخر الزماف، كما جاء ُب ا٢بديث: عن عم
قاؿ عمراف: ال  ،((خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) :النيب 

إف بعدكم قوًما )) :بعد قرنْب أك ثالثة، قاؿ النيب  أدرم أذكر النيب 
يخونوف وًل يؤتمنوف، ويشهدوف وًل يستشهدوف، ويَػْنِذرُوَف وًل يَػُفوف، ويظهر فيهم 

 .(ْ)((السَّْمن

                                                

[، كالبيهقي ََْٔ] الدارقطِب[، ك ََّٔكأبو داكد ]  [،ِّٔٔ[، كابن ماجو ]ٖٗٗٔ، َُِٕأخرجو أٞبد ]( ُ)
ية عمرك بن شعيب عن من ركا ،كابن ماجو بإسناد جيد ،داكد وأب"أخرجو : [. قاؿ العراقي َِْٖٓ]

  ."أبيو عن جده
 [.ِّٔٔ[، كابن ماجو ]ٖٗٗٔأخرجو أٞبد ] (ِ)
 (.َِِٔ -ُِٗٔ/ٖ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح، (َِْٓ -ِْْٗ/ٔ) مرقاة ا٤بفاتيح: انظر (ّ)
 [.ِّٓٓ[، مسلم ]ُِٓٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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((: "معناه: ٱبونوف خيانة ظاىرة ٕبيث وًل يؤتمنوفقولو: )) :قاؿ اإلماـ النوكم 
ال يبقى معها أمانة، ٖبالؼ من خاف ٕبقّب مرة كاحدة فإنو يصدؽ عليو أنو خاف، كال ٱبرج 

 .  (ُ)بو عن األمانة ُب بعض ا٤بواطن"
الناس ّٔم، كال  ((، "أم: ال يثقوًل يؤتمنوفُب )الفتح(: قولو: )) كقاؿ ا٢بافظ 

  .(ِ)يعتقدكهنم أمناء، بأف تكوف خيانتهم ظاىرة، ٕبيث ال يبقى للناس اعتماد عليهم"
(( ا٤بعُب: أهنم ٰببوف التوسع ُب ا٤بآكل ويظهر فيهم السَّْمن)) : كقولو

 كا٤بشارب الٍب ىي أسباب السّْمىن، كقيل غّب ذلك.
على الناس  سيأتي)) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 

اَعاُت، ُيَصدَُّؽ فيها الكاذب، َوُيَكذَُّب فيها الصادؽ، َويُػْؤَتَمُن فيها الخائن،  َسنَػَواٌت َخدَّ
الرجل التَّاِفُو في ((، قيل: كما الركيبضة؟ قاؿ: ))َوُيَخوَُّف فيها األمين، وينطق فيها الرَُّويِْبَضة

 .(ّ)((أمر العامة
ساعة: الفحش والتفحش، وقطيعة من أشراط ال)) :كقاؿ رسوؿ اهلل 

 .(ْ)((األرحاـ، وتخوين األمين، وائتماف الخائن

                                                

 (.ٖٖ/ُٔ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 (.ِٗٓ/ٓ( فتح البارم )ِ)
(: "ىذا ُُٗ/ْ)  [. قاؿ البوصّبمّْٖٗ[، كا٢باكم  ]َّْٔ[، كابن ماجو ]ُِٕٗأخرجو أٞبد ] (ّ)

أف أماـ  أنس  :إسناد فيو مقاؿ" اىػ. لكن للحديث طريق أخرل يتقوَّل ّٔا، كلو شاىد من حديث
كيؤٛبن فيها ا٣بائن، سنوف خداعات، يكذب فيها الصادؽ، كيصدؽ فيها الكاذب، كٱبوف فيها األمْب،  الدجاؿ

(: "ا٢بديث أخرجو أٞبد كأبو يعلى كالبزار، ْٖ/ُُّب )الفتح( )  كيتكلم فيها الركيبضة. قاؿ ا٢بافظ
 كسنده جيد".

(: "رجالو ثقات، كُب بعضهم خالؼ"، ِْٖ/ٕ)  [، قاؿ ا٥بيثمئُّٓ( أخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]ْ)
 [، كقاؿ: "إسناده حسن".ُُِٗكالضياء ]
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ُُيػَّْعِت األمانُة )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة  إذا 
إذا ُأْسِنَد األمُر إلى غير أىلو ((، قيل: كيف إضاعتها يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))فانتظِر السَّاعة
  .(ُ)((فانتظر الساعة

األمانة، وآخر  :إف أوؿ ما تفقدوف من دينكم))قاؿ:   بن مسعود عبد اهللك 
، قالوا: ككيف يرفع ((ما يبقى الصالة، وأف ىذا القرآف الذي بين أظهركم يوشك أف يرفع

يسرى عليو ليلة فيذىب ما في ))كأثبتناه ُب مصاحفنا؟ قاؿ:  ،كقد أثبتو اهلل ُب قلوبنا
َِا إَِِلَْم حمس، ٍب قرأ: ((قلوبكم وما في مصاحفكم وَْخيْ

َ
ِي أ ََبَّ ةِاَّلَّ َْ َِا ََلَْذ َْ ِطئْ  ىجسَوىَهِ

 .(ِ)[ٖٔ]اإلسراء:
 :أوؿ ما تفقدوف من دينكم)) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أنسك 

قاؿ ثابت عند ذلك: قد يكوف الرجل يصـو ويصلي، وإف  ،األمانة، وآخره الصالة
 .(ّ)((اْؤُتِمَن على أمانة لم يُػَؤدَّْىا

إف أوؿ ما تفقدوف ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   د بن أكسكعن شدا
 .(ْ)((من دنياكم األمانة

                                                

 [.ْٔٗٔ، ٗٓالبخارم ] صحيح (ُ)
[، ّّْٖٓ[. كابن أيب شيبة ]ُُٖٓٔب )الفًب( ] نعيم بن ٞباد[، ك ُُٖٗٓب )مصنفو( ] عبد الرزاؽأخرجو  (ِ)

[، كصححو، كاللفظ لو، ّٖٖٓ[، كا٢باكم ]ٖٗٗٔ] الطربا٘ب[، ك ُٕٔ( ]مكاـر األخالؽُب ) ا٣برائطيك 
ركاه الطربا٘ب، (: "َّّ-ِّٗ/ٕ) ا٥بيثمي قاؿ  [. ُِٔٗٔككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ]

 ."كىو ثقة ،كرجالو رجاؿ الصحيح غّب شداد بن معقل
[، كالضياء ُب )ا٤بختارة( ُِٔ]القضاعي  الشهابك  [،ُُٗ[، كٛباـ ]ُِٖٕأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ] (ّ)

 ".إسناده ال بأس بو[ كقاؿ: "ُِٖٓ]
، كفيو ا٤بهلب (الكبّب)ركاه الطربا٘ب ُب (: "ُْٓ /ْ) [، قاؿ ا٥بيثمي ُِٖٕأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ] (ْ)

 :قاؿ العالمة ا٤بناكم  .لو شواىد كثّبة كا٢بديث ."بن العالء، كٓب أجد من ترٝبو، كبقية رجالو ثقات
 (.ُّٗ/ُ) التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب"إسناده حسن" 
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 األمانة. فتقبض من قلبو الرجل يناـأف يناـ  :صفة رفع األمانة":  قاؿ ابن العريب
فإذا قبضت على صفة من األمانة  ،أف ا٤برء ُب النـو متوُب ٍب مرجوع إليو ركحو :كا٤بعُب فيو

حٌب إذا تناىى الضعف  ،أف األعماؿ ال يزاؿ يضعفها نسياهنا :ٙبقيقوك  .ردت إليو بدكهنا
ىي كذلك األثر ك ، فال يبقى ٥با أثر ،فإذا ردت عليو ردت دكهنا ،ذىبت بالنـو عن النفس

ٍب  كاألثر ُب ظاىر البدف،  الضعيف ُب ظاىر القلب االعتقادكأصل  .ما عنده من اإلٲبافىو 
 . (ُ)"فال يبقى شيء، باقي األمانة بقوةليناـ فال ترجع إليو إال بعد نزع 

حديثْب،  قاؿ: حدثنا رسوؿ اهلل ، كُب )الصحيح(: عن حذيفة 
أف األمانة نزلت في َجْذِر قُػُلوِب الرَّْجاِؿ، ثم رأيت أحدٮبا كأنا أنتظر اآلخر: حدثنا: ))

 .((نزؿ القرآف، فعلموا من القرآف، وعلموا من السنة
يناـ الرجل النومة فتقبض األمانة من قلبو، فَػَيَظلُّ ة قاؿ: ))ٍب حدثنا عن رفع األمان 

، (ّ)ثم يناـ النومة فتقبض األمانة من قلبو، فيظل أثرىا مثل اْلَمْجلِ ، (ِ)َأثَػُرَىا ِمْثَل اْلوَْكت
َراُه ُمْنَتِبًرا، (ْ)َكَجْمٍر َدْحَرْجَتُو َعَلى رِْجِلَك فَػَنِفطَ  َذ َحًصى وليس فيو َشْيٌء. ثم َأخَ ، (ٓ)فَػتػَ

َفَدْحَرَجُو على رِْجِلِو. فَػُيْصِبُح النَّاُس يَػَتَبايَػُعوَف ًل َيَكاُد َأَحٌد يُػَؤدّْي اأْلََمانََة حتى يقاؿ: إف 
في بني فالف رجال أميًنا، حتى يقاؿ للرجل: ما أجلده، ما أظرفو، ما أعقلو، وما في قلبو 

فه كما أبإب أيكم بايعت، لئن كاف ((، كلقد أتى عليَّ زمامثقاؿ حبة من خردؿ من إيماف

                                                

 ار الكتب العلمية.(، بتصرؼ يسّب، طبعة دِٓ/ٗاألحوذم ) عارضة (ُ)
 ))اٍلوىٍكت((: األثر اليسّب، أك ىو سواد يسّب، أك لوف ٰبدث ٨بالف للوف الذم كاف قبلو. (ِ)
 ))آّل(( ىو التنفط الذم يصّب ُب اليد من العمل بفأس أك ٫بوىا، كيصّب كالقبة فيو ماء قليل. (ّ)
 صار بْب ا١بلد كاللحم ماء. (ْ)
 أم: مرتفعنا. (ٓ)
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مسلمنا لّبدنو علي دينو، كلئن كاف نصرانيِّا أك يهوديِّا لّبدنو علي ساعيو، كأما اليـو فما كنت 
 .(ُ)ألبايع منكم إال فالننا كفالننا

كمعُب ا٢بديث: أف األمانةى تزكؿي عن القلوًب شيئنا فشيئنا، فإذا زاؿى أكَّؿي جزءو منها زاؿ 
كخلَّفى ظلمةن كالوكًت، كىو اعَباضي لوفو ٨بالفو للوف الذم قبلو، فإذا زاؿى شيءه آخري نوريىا، 

صار كآًّل، كىو أثره ٧بكمه ال يكاد يزكؿي إال بعد مدة. كىذه الظلمةي فوؽى الٍب قبلها. ٍب شبَّوى 
يَّاه ٔبمرو زكاؿى ذلك النور بعد كقوعو ُب القلب، كخركجىو بعد استقرارًه فيو كإعقاب الظلمًة إ

، كيبقى التنفط.  يدحرجيو على رجلو حٌب يؤثرى فيها، ٍب يزكؿي ا١بمري
"كلقد أٌب عليَّ زماف كما أبإب أيكم بايعت..". معُب ا٤ببايعة : كقوؿ حذيفة 

ىنا: البيع كالشراء ا٤بعركفاف، كمراده: أ٘ب كنت أعلم أف األمانة ٓب ترتفع، كأف ُب الناس كفاء 
دـ على مبايعة مًن اتػَّفىقى غّب باحث عن حالو؛ كثوقنا بالناس كأمانتهم؛ فإنو بالعهود، فكنت أق

إف كاف مسلمنا فدينو كأمانتو ٛبنعو من ا٣بيانة، كٙبملو على أداء األمانة، كإف كاف كافرنا 
كاف يقـو أيضنا باألمانة ُب كاليتو، فيستخرج حىقّْي منو. كأما اليـو   -كىو الوإب عليو-فساعيو 

ىبت األمانة، فما بقي ٕب كثوؽ ٗبن أبايعو، كال بالساعي ُب أدائهما األمانة، فما أبايع فقد ذ
 . (ِ)إال فالننا كفالننا، يعِب: أفرادنا من الناس أعرفهم كأثق ّٔم

أمتو عن كيفية التعامل مع الواقع عندما ال يكوف أمري النَّاس  كأرشد النيب 
ظة على طبع، كعلى عهد، ينقضوف العهود، كٱبونوف مستقيمنا، بل يكوفي كل كاحد ُب كلّْ ٢ب

أف رسوؿ اهلل  األمانات كما جاء ُب ا٢بديث: عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص 
 (( :يوشك أف يأتي زماف يُػَيْرَبُل النَّاُس ِفيِو ((، أك ))كيف بكم وبزمافقاؿ

واختلفوا، فكانوا  َغْربَػَلة، تبقى حثالة من الناس، قد َمرَِجْت عهودىم، وأماناتهم،

                                                

 [.ُّْ،  مسلم ][َٖٕٔ، ْٕٗٔبخارم ]ال صحيح (ُ)
 (.َُٕ/ِالنوكم على صحيح مسلم ) شرح (ِ)
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تأخذوف ما تعرفوف، ((، كشبك بْب أصابعو، فقالوا: ككيف بنا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))ىكذا
 . (ُ)((وتذروف ما تنكروف، وتُػْقِبُلوَف  على َخاصَِّتُكْم، وَتَذرُوَف أمر َعامَِّتُكمْ 

((، ، وكانوا ىكذاإذا رأيتم الناس قد َمرَِجْت ُعُهوُدُىْم، وَخفَّْت أماناتُػُهمْ كُب لفظ: ))
كشبك بْب أصابعو، قاؿ: فقمت إليو، فقلت: كيف أفعل عند ذلك، جعلِب اهلل فداؾ؟ قاؿ: 

الـز بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرؼ، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة ))
 .(ِ)((نفسك، ودع عنك أمر العامة

خيارىم كيبقي شرارىم ، أم: يذىب -على بناء ا٤بفعوؿ-(( ييربل الناس فيوقولو: ))
: الردمء من كل شيء، كا٤براد: سفلة -بضم ا٢باء ا٤بهملة كالثاء ا٤بثلثة-(( حثالةكأراذ٥بم. ك))

على بناء الفاعل، أم: اختلطت كفسدت.  -بكسر الراء-(( قد مرجتالناس كأراذ٥بم. ))
 فقلت فيهم أسباب الديانات.

ٲبوج بعضهم ُب بعض، كيلتبس ((، كشبك بْب أصابعو. أم: فكانوا ىكذاكقولو: ))
 أمر دينهم، فال يعرؼ األمْب من ا٣بائن، كال الرب من الفاجر. 

                                                

[، قاؿ أبو داكد: "ىكذا ركم عن عبد اهلل بن ِّْْ[، كأبو داكد ]ّٕٓٗ[، كابن ماجو ]َّٕٔأخرجو أٞبد ] (ُ)
[، ُْٖٗٓمن غّب كجو". كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب  ُب )الكبّب( ] ،عن النيب   عمرك 

  [، كقاؿ: "صحيح على شرط الشيخْب". ككافقو الذىيب.ُِٕٔكا٢باكم ]
[، كُب )عمل اليـو كالليلة( ِٔٗٗ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]ّّْْ[، كأبو داكد ]ٕٖٗٔأخرجو أٞبد ] (ِ)

 [، ككافقو الذىيب. قاؿ ا٢بافظ العراقيٖٕٕٓ[، كا٢باكم كصححو ]ُْٖٖٓ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]َِٓ]
 :رجو أبو داكد كالنسائي ُب اليـو كالليلة بإسناد حسن".(: " أخٖٗٔ)ص 
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أم: ألـز كافعل ما تعرؼ كونو حقِّا، كاترؾ ما تنكر أنو  ،((عليك بما تعرؼقولو ))
. أمر نفسك كاحفظ دينك، كاترؾ الناس، كال تتبعهم. كقيل: )) على حق، أم: ألـز

 .(ُ)ى من ٱبتص بكم من األىل كا٣بدـأم: عل ،((َخاصَِّتُكمْ 
"كىذا رخصة ُب ترؾ األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر إذا كثر  :قاؿ الطييب 

األشرار كضعف األخيار. كاإلمالؾ: السد كاإلحكاـ، يعِب سد لسانك، كال تتكلم ُب أحواؿ 
 .(ِ)الناس كيال يؤذكؾ"

ه، كينالو العقاب ُب الدينا مكر ا٣بائن ُب الدنيا، كيفضح أمر  كقد يكشف اهلل 
ِإَوْن حمس :عن ٛبكْب ا٤بؤمنْب ٩بن غدر كخاف حيث قاؿ  قبل اآلخرة، كقد أخرب اهلل 

 ٌٗ ًِٓ ٌٗ َخ ُ َنًِٖ ْٗ َواَّللٍّ ُٟ ِْٜ٘ َٚ َس ْ٘ َ ُٔ ٌَأ ْٚ َرتْ ِ٘  َ ْد َخا٠ُٛا اَّللٍّ َِ َّ َذ ًَاجََخ  [.ُٕ]األنفاؿ: ىجسيُرِيُدوا ِخ
ييسىلّْط عليهم أعدائهم، كأف القتل يشفوا  هلل كمن عقاب ا٣بائنْب ُب الدنيا: أف ا

 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   ابن عباسبينهم، كما جاء ُب ا٢بديث: عن 
ما نَػَقَض قوـٌ اْلَعْهَد إًلَّ ))قيل: يا رسوؿ اهلل، كما ٟبس ٖبمس؟ قاؿ:  ((،َخْمٌس ِبَخْمس))

 إًلَّ َفَشا فيهم الفقُر، وًل ظهرْت فيهم ما أنزَؿ اهللُ  بييرُسلَّْط عليهم َعُدوُُّىْم، وما َحَكُموا 
الفاحشُة إًلَّ َفَشا فيهم الموت، وًل طفَُّفوا المكياؿ إًلَّ ُمِنُعوا النََّباَت وُأِخُذوا بالسِّْنيَن، 

 .(ّ)((وًل منعوا الزَّكاَة إًلَّ حبس عنهم القْطرُ 

                                                

(، مرقاة ْٖٔ/ِ(، حاشية السندم على سنن ابن ماجو )ُّْْ/ُُانظر: شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ) (ُ)
 (.ّّْٗ/ ٖا٤بفاتيح )

 (.ُّْْ/ُُشرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ) (ِ)
. قاؿ الضحاؾ بن مزاحم، عن ٦باىد، كطاكس، عن ابن عباسعن [، َُِٗٗأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ] (ّ)

إسحاؽ بن عبد اهلل بن كيساف ا٤بركزم، لينو  :، كفيو(الكبّب)ركاه الطربا٘ب ُب (: "ٓٔ/ّ) ا٥بيثمي 
كلو  ،سنده قريب من ا٢بسن"(: َُّ/ُ) م . قاؿ ا٤بنذر "ا٢باكم، كبقية رجالو موثقوف، كفيهم كالـ

 =[، كُبّْٔ( ]اعتالؿ القلوب) ُب ٨بتصرنا كموقوفنا على ابن عباس  ٣برائطياأخرجو ك  ."شواىد
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ا اىدكا عليو قومن عليو أك ما ع ، ما عاىدكا اهلل :أم ((ما نقض قـو العهد)) قولو:
 .(ُ)جزاء ٤با اجَبحوه من نقض العهد ا٤بأمور بالوفاء بو ((إًل سلط عليهم عدوىم)) .آخرين

ما )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو ك 
نقض قـو العهد قط، إًل كاف القتل بينهم، وًل ظهرت الفاحشة في قـو َقطُّ، إًل َسلََّط 

  .(ِ)((موت، وًل منع قـو الزكاة، إًل حبس اهلل عنهم القطراهلل عليهم ال
فينبغي أخذ ا٢بيطة كا٢بذر من خطر ا٣بائنْب، كأف يكوف ا٤بسلموف على يقظة ٩با 
يكيدكف كٲبكركف، حٌب يكشف أمرىم، كيفتضح سرىم، فينزؿ ّٔم من العقاب ما يكونوف 

 عربة لغّبىم. 
منهم، كاإلبالغ عنهم كاجب على كل من كالتنبو ٤بن ٰبيكوف كٲبكركف، كالتحذير  

 أبصر شيئنا من ذلك.

                                                                                                                                       

  ا٢بسْب بن كاقد قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن يزيد، عن ابن عباس[ عن ّٖٗ( ]مساكئ األخالؽ)=
 ((.ما نقض قـو العهد إال أظهر اهلل عليهم عدكىم))قاؿ: 

 (.ِِ/ّ) ماـ مالكشرح الزرقا٘ب على موطأ اإل(، ِْٓ/ّانظر: فيض القدير ) (ُ)
أخرجو أيضنا: ك  "، ككافقو الذىيب،صحيح على شرط مسلم"كقاؿ:  [،ِٕٕٓ]ا٢باكم [، ك ّْْٔأخرجو البزار ] (ِ)

ركاه البزار، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب رجاء بن ٧بمد (: "ِٗٔ/ٕ) قاؿ ا٥بيثمي  .[ّٕٗٔ] يالبيهق
كلفظ ابن  .بنحوه ابن عمر  :من حديث كالبيهقي كالبزار [،َُْٗ] كركاه ابن ماجو ." اىػكىو ثقة

ٟبس إذا ابتليتم ّٔن، كأعوذ باهلل أف تدركوىن: ٓب تظهر الفاحشة ُب قـو قط،  :يا معشر ا٤بهاجرين)) :ماجو
حٌب يعلنوا ّٔا، إال فشا فيهم الطاعوف، كاألكجاع الٍب ٓب تكن مضت ُب أسالفهم الذين مضوا، كٓب ينقصوا 

ذكا بالسنْب، كشدة ا٤بئونة، كجور السلطاف عليهم، كٓب ٲبنعوا زكاة أموا٥بم، إال منعوا القطر ا٤بكياؿ كا٤بيزاف، إال أخ
ا من غّبىم، من السماء، كلوال البهائم ٓب ٲبطركا، كٓب ينقضوا عهد اهلل، كعهد رسولو، إال سلط اهلل عليهم عدكن 

٩با أنزؿ اهلل، إال جعل اهلل بأسهم  فأخذكا بعض ما ُب أيديهم، كما ٓب ٙبكم أئمتهم بكتاب اهلل، كيتخّبكا
 ((.بينهم
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كقد أرشد الشارع إٔب كيفية التعامل مع ا٣بائنْب، كإٔب أخذ ا٢بيطة كا٢بذر من كل من 
َراَك حمس :ٲبكر كٱبادع. قاؿ اهلل 

َ
ا أ َٙ ِ َٗ َبنْيَ انلٍّاِس ة ِ ِِلَْدُس َّ َِٓخاَب ةِاْْلَ َّ إْ َْٛزنْلَا إَِْلْ

َ
إٍِّٛا أ

 ُ ا اَّللٍّ ًٙ ْٚ لَِْٖخانِٜنَِي َخِػً َْ حَُس أم: ال ٚباصم عن مىن عرفت خيانتو، من ، [َُٓ]النساء:  ىجسَو
 .(ُ)ا عليو، سواء علم ذلك أك ظنومدع ما ليس لو، أك منكرو حقِّ 

عن عضد   رسولو هنى اهلل " : أبو بكر بن العريبقاؿ القاضي 
جة. كُب ىذا دليل على أف النيابة عن كالدفاع عنهم ٗبا يقولو خصمهم من ا٢ب ،أىل التهم

َ حمس :لرسولو  بدليل قولو ، ا٤ببطل كا٤بتهم ُب ا٣بصومة ال ٘بوز َواْشَخْؾفِرِ اَّللَّ
ا ًٍ َ ََكَن َدُفًٔرا رَِخي كفيو الرد على من أجاز أف يكوف ا٢باكم غّب ". "[َُٔ]النساء: ىجسإِنَّ اَّللَّ

 .(ِ)؟!"ال علم عنده كيف ٯبتهد كمن ،فوض ا٢بكم إٔب االجتهاد  ألف اهلل ؛عآب
 .(ّ)"فال ٯبوز ألحد أف ٱباصم عن أحد إال بعد أف يعلم أنو ٧بق"

ا ا، أك مسلمن ا أك ٦بوسيِّ فا٢بق ىو ا٤بطلوب ُب ا٢بكم سواء كاف احملكـو عليو يهودين 
 . (ْ)احنيفين 

ا ُب نفسو أك مىالو": كقاؿ الطربم  ، كال تكن ٤بن خىافى ميٍسًلمنا أك ميعىاىىدن
احمس ًٍ  .(ٓ)"ٚبيىاًصمي عنو، كتٍدفىعي عنو من طىالىبىوي ًٕبىقّْو الذم خىانىوي فيو ىجسَخِػي

  

                                                

 (.ُٗٗ)ص: تيسّب الكرٙب الرٞبنانظر: ( ُ)
 (.ََُ، للسيوطي )ص:اإلكليل ُب استنباط التنزيل (ِ)
، للشوكا٘ب فتح القدير، (ّٕٕ/ٓ) تفسّب القرطيب(، ْٖٗ/ِ) لكيا ا٥براسي الشافعي، لأحكاـ القرآف انظر: (ّ)

(ُ/َٓٗ). 
 (.ِِّ/ٓ) تفسّب ا٤بنار (ْ)
 (.ْٕٓ/ٕالطربم ) تفسّب( ٓ)
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 :كمن اآليات الٍب تدؿ على أخذ ا٢بيطة كا٢بذر ٩بن ٱبشى مكره كخداعو قولو 
ًْ حمس ٔا ُخُذوا ِخْذَرُك ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
  [.ُٕ]النساء: ىجسيَا أ

ًْ حمس :قولو  ، كىاأٍلىثىر كاحد ا٢بٍىذىري كىا٢بًٍٍذري ٗبعُب ،كا ًحٍذرىكيمٍ خيذي " ىجسُخُذوا ِخْذَرُك
ٍثر، كاٍلمىثىًل كىاٍلًمٍثل، يقاؿ: أىخىذى ًحٍذرىهي إذا تػىيػىقَّظى كىاٍحتػىرىزى من اٍلميخىوًّْؼ، كأنو جعل ا٢بٍىذىرى  كاإٍلً

زيكا من العديكّْ كال ٛبيىكّْنيوهي من كيػىٍعًصمي ّٔا ركحو. كا٤بعُب: اٍحذىريكا كاٍحَبىً  ،آلىتىوي الٍب يىًقي ّٔا نػىٍفسىو
 .(ُ)"أنفسكم

كقد أرشد الشارع إٔب عدـ ائتماف ا٣بائن، كأف االعتماد على من يصدؽ ُب معاملتو، 
َِ حمس: كيعرؼ بالوفاء كاألمانة. قاؿ اهلل  ٌَ ِجْرهُ إِنَّ َخْْيَ 

ْ
ةَِج اْشَخأ

َ
ا يَا أ ٍَ ُْ كَاىَْج إِْخَدا

 
َ
َجرَْت اىَْلِٔيُّ اْْل

ْ
  [.ِٔ]القصص: ىجسٌِْيُ اْشَخأ

 قاؿ: جاء أىل ٪براف إٔب رسوؿ اهلل   عن حذيفةكُب ا٢بديث: 
َحقَّ  ،ا َحقَّ َأِمينٍ  أمينً أَلَبْػَعَثنَّ إليكم رجاًل ))ا فقاؿ:  أمينن فقالوا: يا رسوؿ اهلل ابعث إلينا رجالن 

 . (ِ) فبعث أبا عبيدة بن ا١براح :قاؿ ،، قاؿ فىاٍستىٍشرىؼى ٥با الناس((َأِمينٍ 
 .(ّ)((ىذا أمين ىذه األمة)) :فلما قاـ، قاؿ رسوؿ اهلل كُب ركاية: 

ا على أف حرصن  ؛كرغبوا فيها ،تطلعوا إٔب الوالية :أم ((فاستشرؼ لها الناس)) قولو:
 .(ْ)ال حرصا على الوالية من حيث ىي ،يكوف ىو األمْب ا٤بوعود ُب ا٢بديث

                                                

 (.ََِ/ِ) تفسّب أيب السعود ،(ُّٕ /َُ) مفاتيح الغيب (، كانظر:ِّٓ/ُالكشاؼ ) (ُ)
 [.َِِْ،  مسلم ][ِْٕٓ، ُّْٖ، َّْٖ، ّْٕٓالبخارم ] صحيح (ِ)
أف أىل اليمن قدموا على   عن أنس  [ُِْٗ[. كُب ركاية عند )مسلم( ]َّْٖالبخارم ] صحيح (ّ)

ىذا ))فقالوا: ابعث معنا رجال يعلمنا السنة كاإلسالـ قاؿ فأخذ بيد أيب عبيدة فقاؿ:  رسوؿ اهلل 
 ((.أمْب ىذه األمة

 (.ُِٗ/ُٓالنوكم على صحيح مسلم ) شرح (ْ)
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ساعة ائتماف ا٣بائن، كاهتاـ األمْب أفَّ من عالمات اقَباب ال النيب كأخرب 
 ، كذلك من أسباب تفشي الفساد، ككقوع البالء.-كما تقدـ– با٣بيانة

من ؛ ألف األصل أف يكوف من يؤدم الشهادة -كما تقدـ–كال تقبل شهادة ا٣بائن 
 . للشهادةأىل االستقامة كالعدالة، أما ا٣بائن فليس أىالن 

َأدّْ اأْلََمانََة إلى َمِن ائْػَتَمَنَك، وًل َتُخْن َمْن ديث: ))كال ينبغي مقابلة ا٣بيانة ٗبثلها؛ ٢ب
 .(ُ)((َخاَنك

 
 رابًعا: صور الخيانة:

 :خيانة العبد مع ربوالصورة األولى:  
 كيندرج ٙبتها:

 الخيانة في الدين:  - ٔ
 كيندرج ٙبتها:

 كاإلشراؾ بو. ،الكفر باهلل  أ.
 النفاؽ. ب.
 مبادئو، كالتشكيك ُب ثوابتو.الطعن ُب أصوؿ اإلسالـ ك  ج.
 ٙبريف النصوص من الكتاب كالسنة كالتزكير كالتدليس. د.
 كتماف ما ٯبب تبليغو إٔب الناس.  ىػ.
كصحابتو الكراـ، كأمهات  ،الطعن ُب الذات اإل٥بية أك الطعن ُب رسوؿ اهلل  ك.
، أك الصحابة الكراـ  ،أك الرسوؿ  ،كسب اهلل  ،ا٤بؤمنْب 

 .ا٤بؤمنْب أك أمهات 
                                                

 .تقدـ (ُ)
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 االبتداع ُب الدين. ز.
 لعباده.   تعدّْي الحدود التي شرعها اهلل  - ٕ
 من أحكاـ.  تعطيل الفرائض وكراىية ما شرع اهلل - ٖ
 بالجحود والنكراف.  مقابلة نعم اهلل - ٗ

 كقد فصلت القوؿ ُب بياف ىذه الصور ُب كتاب: )ا٣بيانة صورىا كأحكامها كآثارىا(.
 

 النفس والجسد:خيانة ثانية: الصورة ال
 كيندرج ٙبتها:

  الجهل بما يجب على المكلف معرفتو. - ٔ
  حمل النفس على الكفر أو المعاصي. - ٕ
 اإلعراض عن الهدى. - ٖ
 التفريط في تحري الحق. - ٗ
 اليفلة. - ٘
  ترؾ أو إىماؿ ما يجب على المكلف من الحقوؽ والواجبات. - ٙ
  البدف(.-هلكة )الروح إلقاء النفس إلى الت - ٚ
 .استعماؿ الجوارح فيما حـر اهلل  - ٛ
  اتباع الهوى. - ٜ

ا عن النفس. - ٓٔ   الُر
 الخيانة في الكسب غير المشروع وأكل الحراـ. - ٔٔ

: خيانة النفس كا٢باصل أف يضر ّٔا ُب ا٤بآؿ؛ كخيانة  عدـ صيانتها عما يعِب ُب العمـو
 ر بو.عدـ صيانتو عما يلحق الض :ا١بسد
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أكل ا٤باؿ ا٢براـ، من ٫بو:  ،من األكل كالشربكا١بسد  بالنفسكمن ذلك: ما يضر 
 شرب ا٤بسكرات.

 كمن ذلك: االنتحار.
كذلك  كسائر ا١بوارح، : خيانة السمع، كالبصر، كاليدين كالرجلْب،ومن خيانة الجسد

كالتجسس،  على العباد، من ٫بو: النظر إٔب احملرمات، فيما حرَّـ اهلل  اباستعما٥ب
كا٤بشي إٔب أماكن الفجور بقصد ا٤بعصية،  كاإليذاء كإ٢باؽ الضرر باآلخرين، كالبطش كالظلم،

 إٔب غّب ذلك..كمن ذلك: عدـ سَب العورة على كفق الشرع..
ُّ َمْصئًُٔل حمس :قاؿ اهلل  وىَهَِم ََكَن َخِْ

ُ
َع َواْْلَََصَ َواىُْفَؤاَد ُُكُّ أ ٍْ  [.ّٔ]اإلسراء: ىجسإِنَّ الصَّ

 فمن أكرد نفسو ا٤بهالك فقد خاهنا، كٓب يصنها.
 كٞبلها على الكفر أك كمن خيانة النفس: ا١بهل ٗبا ٯبب على ا٤بكلف معرفتو،

ًْ ََتَْخأَُُن حمس : ا٤بعاصي، كال سيما معاصي ا٣بلوات. قاؿ اهلل  ًْ ُنِْخُ َُُّس
َ
ُ أ ًَ اَّللَّ َغيِ

 ًْ جُْفَصُس
َ
َ َل َوَل ُتَ حمس :كقاؿ  [،ُٕٖ]البقرة: ىجسأ ًْ إِنَّ اَّللَّ ُٓ جُْفَص

َ
ََ ََيَْخأَُُن أ ِي َِ اَّلَّ ادِْل َغ

ا ًٍ ثِي
َ
اًُا أ َّٔ َْ ََكَن َخ ٌَ ََيَْخأَُُن حمس" : قولو " :قاؿ الز٨بشرم . [َُٕ]النساء: ىجسُُيِبُّ 

 ًْ ُٓ جُْفَص
َ
جْفُ حمس :: ٱبونوهنا با٤بعصية، كقولو ىجسأ

َ
ًْ ََتَْخأَُُن أ ًْ ُنُِْخ َُُّس

َ
ُ أ ًَ اَّللَّ ًْ َغيِ  ىجسَصُس

جيعلت معصية العصاة خيانة منهم ألنفسهم، كما جعلت ظلمنا ٥با؛ ألفَّ الضرر  [.ُٕٖ]البقرة:
 . (ُ)"راجع إليهم

كمن خيانة النفس: عدـ اإلخالص ُب العمل كالعبادة، كاإلعراض عن ا٥بدل، كالغفلة 
فريط ُب ٙبرم ُب ا٣بلق، كعن الغاية من الوجود، كعن ا٤بآؿ كالعاقبة، كالت عن آيات اهلل 

 الرضا عن النفس، كعدـ االرتقاء ّٔا ُب مدارج الكماؿ.ك ا٢بق، كاتباع ا٥بول كالشهوات، 
  

                                                

 (.ِٔٓ/ُ) الكشاؼ( ُ)
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 كقد فصلت القوؿ ُب بياف ىذه الصور ُب كتاب: )ا٣بيانة صورىا كأحكامها كآثارىا(.
 

 خيانة العبد ألرحامو وأقاربو: الصورة الثالثة: 
 كيندرج ٙبتها:

  قوؽ ونكراف اإلحساف والمعروؼ.خيانة الوالدين بالع - ٔ
 خيانة األرحاـ بقطعها وباإلساءة واإلُرار. - ٕ
 خيانة األعراض: - ٖ

 كيندرج ٙبتها:
 أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعركؼ، كأف ال ينهاىم عن منكر. أ.

 تضييع األىل؛ بإٮبا٥بم، كعدـ تعهدىم بالَببية كالنصح كاإلرشاد. ب.
  :خيانة أحد الزوجين - ٗ
 ندرج ٙبتها:كي
 الزنا كعدـ حفظ الفرج عن احملرمات. أ.

 إطالؽ النظر إٔب احملرمات. ب.
 إفشاء األسرار الزكجية. ج.
م. د.  أف يطرؽ الرجل أىلو ليالن يتخوَّهني
 أف ال يقـو الرجل بواجبو ٘باه زكجتو. ىػ.
 أف ال تقـو ا٤برأة بواجبها ٘باه زكجها. ك.
 كؼ، كال ينهاىم عن منكر.أف ال يأمر الرجل أىلو با٤بعر  ز.
 .خيانة األوًلد - ٘

 فصلت القوؿ ُب بياف ىذه الصور ُب كتاب: )ا٣بيانة صورىا كأحكامها كآثارىا(.كقد 
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 صور خيانة العبد للناس: الصورة الرابعة: 

 كيندرج ٙبتها:
 أف يظهر اإلنساف خالؼ ما يبطن. - ٔ
 تضيع أمانات الناس. - ٕ
 ق.خيانة العهود والمواثي - ٖ
 الخيانة في المعامالت، والخيانة في الكسب غير المشروع. - ٗ
 المكر والخداع واليش. - ٘
 اليدر. - ٙ
 التجسس. - ٚ
 السرقة. - ٛ
 اليلوؿ. - ٜ

 الحرابة وقطع الطريق. - ٓٔ
 البخس في الكيل والميزاف. - ٔٔ
 خيانة اْلُمْسَتَشاَر. - ٕٔ
 خيانة المجالس وإفشاء أسرارىا. - ٖٔ
 يانة الوطن.خ - ٗٔ
الخيانة في الشهادة، وطيُّ األخبار إذا ندب لتأديتها، وتحريف الرَّسائل إذا  - ٘ٔ

 تحّملها وصرفها.
 الييبة والنميمة واإلفك والبهتاف. - ٙٔ
 الخيانة في الحكم والقضاء: - ٚٔ
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 كيندرج ٙبتها:
 ظلم اإلنساف لغّبه.أ. 

 ا٣بيانة من خالؿ كسائل اإلعالـ.ب. 
 مخدرات والمسكرات والترويج لها.نشر ال - ٛٔ

 
 خيانة العلم: الصورة الخامسة:

 كيندرج ٙبتها:
 كتماف الحق والتزوير والتدليس على الناس. - ٔ
 عدـ العمل بالعلم. - ٕ
 اًلبتداع في الدين. - ٖ
 الجهل المركب، والمفاىيم الخاطئة، وسوء التبليغ. - ٗ

 )ا٣بيانة صورىا كأحكامها كآثارىا(. كقد فصلت القوؿ ُب بياف ىذه الصور ُب كتاب:
 

:ػاضخغاظظخاتطظػصور  
، كىي كمتداخلة متشعبة موضوعاتكا٢باصل أف صور ا٣بيانة كثّبة، كأبوأّا متعددة، ك 

السالمة لنفسو كألىلو كلوطنو  يطلب. فينبغي على كلّْ عاقل كآثارىا متفاكتة ٕبسب مفاسدىا
، حٌب ال يورد ك٤بن ٰبب أف ٰبَبز عن كل ما يوصل إٔب ا٣ب يانة، كأف ينأل بنفسو عن كل ٧بـر

، األبرار ا٤بخلصْب كمن عباد اهلل الصادقْب،  األكفياء نفسو ا٤بهالك، كحٌب يكوف من
، كٯبزل يـو القيامة بأحسن ما كاف يعمل، فيغنم فيحيا حياة طيبة مبينة على احملبة كاإليثار

 خّب الدنيا، كثواب اآلخرة. 
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 ن آفات الخيانة والعالج:خامًسا: الوقاية م
 بياف مكانة األمانة ُب اإلسالـ. – ُ
 بياف عاقبة ا٣بيانة كآثارىا كخطرىا على الفرد كآّتمع. – ِ
 التفقو ُب الدين، كااللتزاـ بأحكاـ الشريعة، كالبعد عن ا٤بعاصي كا٤بنكرات. – ّ
 الوفاء بالعهد كالوعد. – ْ
 ة، كاالحَباز عن أبوأّا كمداخلها.البعد عن الطرؽ ا٤بوصلة إٔب ا٣بيان – ٓ
 ا٢بذر من خطوات الشيطاف كما يزينو لإلنساف من حطاـ الدنيا كزينتها. – ٔ
 ٨بالفة النفس كا٥بول، كإيثار ما يبقى على ما يفُب. – ٕ
 دار قرار.البصّبة التامة ٕبقيقة الدنيا، كأهنا ليست  - ٖ
 األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر. – ٗ

ية األكالد تربية سليمة من أكؿ النشأة على األخالؽ الفاضلة كالصدؽ كاحملبة ترب – َُ
 كاإليثار، كٙبذيرىم من ا٣بيانة، كردعهم كزجرىم عن بوادر ا٣بطوات ا٤بوصلة إليها.  

 مكافحة الغش كالرشوة كالتزكير ُب آّتمع من خالؿ العقوبات الرادعة. – ُُ
 صفات عما٥بم، كالتخلق بأخالقهم، كالبعد عنسلوؾ هنج األبرار ُب صفاهتم كأ - ُِ

 أف تكوف العالقات مع اآلخرين قائمة على احملبة كاإليثار كالصدؽ.النفاؽ،  أىل
 ،كالكيد ،كالغدر، الكذب، كا٣بيانة، ك كالكذب ،إخالؼ الوعد: النفاؽفمن خصاؿ 

؛. فكاإلفساد ،كا٣بداع ألفَّ طهارة نفًسو  هذه األكصاؼ القبيحة ال تكوف خيليقنا للمسلم ٕباؿو
من صفات ف ا٤بكتسبة من اإلٲباف كالعمل الصاّب تأىب أف تتجانسى مع ىذه األخالؽ الذَّميمة.

 كغّبىا من الصفات الفاضلة كالنبيلة.  ،كاإلخالص ،كالوفاء ،األبرار: الصدؽ
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 أوًًل: تعريف البخل:
لى( بكذا فهو  .كيلُّو ٗبعُبن   -بفتحتْب–ك)اٍلبىخىل(  ،-بالفتح–)اٍلبيٍخل( ك)اٍلبىٍخل(  كقد )ٖبًى

يله( ك)ٖبىَّلىوي( نىسىبىوي إٔب اٍلبيٍخل. ك)اٍلبىخَّاؿ( الشَّديد اٍلبيٍخل )بىاًخله( ك)ٖبًى
(ُ). 

البخل فيو أربع اللغات: اٍلبيٍخلي. ًمٍثلى اٍلقيٍفل، كاٍلبىخىلي ًمٍثلى اٍلكىرىـ، " : قاؿ الواحدم
. ذكره اٍلميبػىرّْدي، كىو ُب كالـ العرب عبارة عن منع -بضمتْب–كاٍلبىٍخًل ًمٍثلى اٍلفىٍقر، كىاٍلبيخيل 

 .(ِ)"الواجب منع :اإلحساف، كُب الشريعة
 .(ّ)((إف الولد َمْبَخَلة مجهلة مجبنةكُب ا٢بديث: ))

ٰبىٍمل أبػىوىٍيو  :ة لو، أمىو مىٍفعىلة من البيٍخل كمىًظنَّ " ((َمْبَخَلةقولو: )):  ابن األثّبقاؿ  
 .(ْ)"عىلىى البيخل كيٍدعوٮبا إليو فيىٍبخالف با٤باؿ ألٍجلو

  

                                                

 (.ِِٗ/ُ(، ٝبهرة اللغة )ُِّٔ/ْ( انظر: الصحاح، للجوىرم، مادة: )ٖبل( )ُ)
 (.ُِْ -ُِْ/ِ(، غرائب القرآف )َّٔ/ ّ(، كانظر: الكشف كالبياف، للثعليب )ٖٕ/َُتيح الغيب )مفا (ِ)
(: "ركاه البزار، كرجالو ثقات"، ُٓٓ/ٖ)  [. قاؿ ا٥بيثميِْٖٓ[، كا٢باكم ]ُُٖٗ( أخرجو البزار ]ّ)

 (. ُُٖٔكصححو كذلك العراقي ُب )ا٤بغِب عن ٞبل األسفار( )ص:
 (.َُّ/٢ُبديث كاألثر، مادة: )ٖبل( )النهاية ُب غريب ا (ْ)
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.البيٍخل، كالبىخىلي، كالبىٍخل، كالبي ك  ـر لى ٖبيٍالن  خوؿ: ضد اٍلكى ، فػىهيوى باخل، كا١بمع:  كٖبىىالن كىقد ٖبًى
الءٖبيَّ  يل، كىا١ٍبمع: ٖبي   .(ُ)اؿ، كٖبى

 . (ِ)منع اإلحساف :البخل ُب اللغةكقيل: 
لُّ  ]أكٰبق  البخل: إمساؾ ا٤بٍقتػىنىياًت عما ال" :قاؿ الراغب  ٍبسيها [ٰبًى  :كيقابلو .عنو حى

 باخل، كأما البخيل فالذم يكثر منو البخل، كالرحيم من الراحم.ا١بود، يقاؿ: ٖبل فهو 
دليلنا على ذلك  .اكالبخل ضرباف: ٖبل بقنيات نفسو، كٖبل بقنيات غّبه، كىو أكثرىا ذمِّ 

ِٔ حمس :قولو  ُمُروَن انلٍّاَس ةِاِْلُْخ
ْ
َٚ َحتَْخ٠َُٖن َويَأ ِي  .(ّ)"[ّٕ:]النساءىجس اَّلٍّ

مىٍنعي الواًجب :االبخل شرعن ك 
(ْ). 

البخل: ىو ا٤بنع من ماؿ نفسو، كالشح، ىو ٖبل الرجل من ماؿ ":  قاؿ ا١برجا٘ب
كقيل: البخل: ترؾ اإليثار عند ا٢باجة، قاؿ حكيم: البخل: ٧بو صفات اإلنسانية، كإثبات  .غّبه

 .(ٓ)"عادات ا٢بيوانية
: فقيل ؟كاختلف ُب البخل كالشح، ىل ٮبا ٗبعُب كاحد أك ٗبعنيْب" :قاؿ القرطيب 

 . (ٔ)البخل االمتناع من إخراج ما حصل عندؾ. كالشح: ا٢برص على ٙبصيل ما ليس عندؾ

                                                

 (.ُُِ -َُِ/ٓ( احملكم كاحمليط األعظم، مادة: )ٖبل( )ُ)
 (.ّٕٕ/ٔ(، ابن عادؿ )ُّْ -ُِْ/ ِ(، غرائب القرآف )ٖٕ/َُمفاتيح الغيب ) (ِ)
 (.َُٗ( ا٤بفردات ُب غريب القرآف، مادة: )ٖبل( )ص:ّ)
(، ُّْ -ُِْ/ِ(، غرائب القرآف )ٖٕ/َُفاتيح الغيب )(، مِٕ( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ْ)

 -ّٔٗ/ُ(، أحكاـ القرآف، البن العريب )ُْْ/ِ(، ا١بواىر ا٢بساف )ِّٗ/ْ(، تفسّب القرطيب )َٔٓ/ ّ)
 (.ُّٔ/ ّ(، أحكاـ القرآف، للجصاص )ّٕٗ

 (.ّْ-ِْالتعريفات )ص: (ٓ)
(، كانظر: معجم مقاييس ّٖٕ/ُشحح( )"الشح: البخل مع حرص" الصحاح، مادة: ) :ا١بوىرم ( قاؿ ٔ)

(. كقاؿ العسكرم ُب )الفركؽ(: "قد يفرؽ بينهما بأف الشح: البخل مع حرص، فهو أشد من ُٖٕ/ ّاللغة )
، كأف تكوف النفس حريصة على ا٤بنع" معجم الفركؽ اللغوية )ص:  (.ِٓٗالبخل. كقيل: الشح: اللـؤ
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عن جابر بن عبد  (:مسلم)٤با ركاه  ؛كقيل: إف الشح ىو البخل مع حرص. كىو الصحيح
فإفَّ الظُّلم ظُُلَماٌت يـو القيامة،  ؛اتػَُّقوا الظُّْلم))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   اهلل

َواْسَتَحلُّوا  ،، فإفَّ الشُّحَّ َأْىَلَك من كاف قبلكم، َحَمَلُهْم على أف سفكوا دماءىمواتػَُّقوا الشُّحَّ 
  .(ُ)((محارمهم

إذ لو كاف الشح  ؛(ِ)كىذا يرد قوؿ من قاؿ: إف البخل منع الواجب، كالشح منع ا٤بستحب
يا كاآلخرة. منع ا٤بستحب ٤با دخل ٙبت ىذا الوعيد العظيم، كالذـ الشديد الذم فيو ىالؾ الدن

ًل َيْجَتِمُع )) :عن النيب   عن أيب ىريرة :(النسائي)ما ركاه  :كيؤيد ىذا ا٤بعُب
ُغَباٌر في سبيل اهلل وُدَخاُف جهنََّم في ُمْنُخَرْي رجٍل مسلم، وًل َيْجَتِمُع ُشحّّ َوِإيَماٌف في قَػْلِب 

لبخل، إال أنو قد جاء ما يدؿ . كىذا يدؿ على أف الشح أشد ُب الذـ من ا(ّ)((اأبدً  رجٍل مسلم
  .(ْ).."على مساكاهتما

                                                

 [.ِٖٕٓصحيح مسلم ]( ُ)
حيث قاؿ: "قاؿ علماؤنا: البخل منع الواجب، كالشح منع ا٤بستحب. كالدليل عليو  ، كىو قوؿ ابن العريب( ِ)

ِصِٝ حمس :الكتاب كالسنة؛ أما الكتاب فقولو  ٍْ ْٚ ي٠َُق ُطحٍّ َج َ٘ ْٗ َخَػاَغٌث َو ْٗ َول٠َْ ََكَن ةِِٟ ِصِٟ ٍُ جْ
َ
يُْؤذُِروَن لََعَ أ

ُِٖد٠نَ  ٍْ ُٙ ْ ُٗ ال ُٞ  َّ ِ وَٕه
ُ
مستحب، ك٠بي منعو: شيحِّا. كأما السنة فثبت بركاية األئمة عن  كاإليثار: [.ٗ]ا٢بشر: ىجسٌَأ

أنو قاؿ: ))مىثىلي البىًخيل كا٤بٍنًفًق كىمىثىل رىجيلىٍْب عليهما جيبَّتىاًف من حىًديدو من ثيًديًّْهمىا إٔب  النيب 
بػىغىٍت أك كىفػىرىٍت على ًجٍلًده، حٌب  ٚبيًٍفيى بػىنىانىوي كتػىٍعفيوى أىثػىرىه، كأما البىًخيلي فال تػىرىاًقيًهمىا، فأما ا٤بٍنًفقي فال يػيٍنًفقي إال سى

و ُب ييرًيدي أف يػيٍنًفقى شيئنا إال لىزًقىٍت كل حىٍلقىةو مىكىانػىهىا، فهو يػيوىسّْعيهىا كال تػىتًَّسع((. كىذا من األمثاؿ البديعة، بيان
سّب، كانظر: ا١بواىر ا٢بساف (، بتصرؼ يّٕٗ -ّٔٗ/ُأحكاـ القرآف، أليب بكر بن العريب )شرح ا٢بديث". 

  [.َُُِ[، كمسلم ]ٕٕٗٓ، ُِٕٗ، ُّْْ(. كا٢بديث ُب )صحيح البخارم( ]ُْْ/ِ)
[، كالبيهقي ُب )شعب ِّٓٗ[، كا٢باكم ]ُِّٓ[، كابن حباف ]ُُّْ[، كالنسائي ]َْٖٕأخرجو أٞبد ]( ّ)

حيحو( كا٢باكم كاللفظ لو، (: "ركاه النسائي كابن حباف ُب )صِٕٓ/ّ[، قاؿ ا٤بنذرم )َُّّٓاإلٲباف( ]
 كركاه أطوؿ منو بإسناد على شرط مسلم".

 (.ِّٗ/ْتفسّب القرطيب )( انظر: ْ)
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ح على ما ُب  ،البخل أف يبخل اإلنساف ٗبا ُب يديو" :قاؿ الطربم  كالشح: أف يشو
  .(ُ)"أف يكوف لو ما ُب أيدم الناس با٢ًبلّْ كا٢براـ، ال يقنع أيدم الناس. قاؿ: ٰببُّ 

د، كالشح: ىو البخل الذم : منع ما ُب الي(البخل) :كحقيقة" : بن عطيةكقاؿ ا
 . (ِ)"تقَبف بو الرغبة فيما ُب أيدم الناس

كالبخل  ،كإ٭با الشح ٗبنزلة ا١بنس ،الشح أبلغ ُب ا٤بنع من البخل" :كقاؿ ا٣بطايب 
ٗبنزلة النوع، كأكثر ما يقاؿ البخل إ٭با ىو ُب إفراد األمور كخواص األشياء، كالشح عاـ كىو  

أف  :كالشح ،أف يىًضنَّ ٗبالو :البخل :كقاؿ بعضهم. بل الطبع كا١ببلةكالوصف الالـز لإلنساف من ق
  .(ّ)"يبخل ٗبالو كمعركفو

 .(ْ)كقيل غّب ذلك
 

ُـّ البخل وما جاء من الوعيد في البخيل:  ثانًيا: ذ
 اآليات التي تحذر من البخل وتبين عاقبة البخيل: – ٔ

ا حمس. أ َٙ ِ َٚ َحتَْخ٠َُٖن ة ِي َْ ََيَْصََبٍّ اَّلٍّ ْٗ َو ُٟ َ ٠َ ََشٌّ ل ُٞ  ْٔ ْٗ ةَ ُٟ َ ا ل ٠َ َخْْيً ُٞ ْٚ ٌَْؾِِٖٝ  ِ٘  ُ ُٗ اَّللٍّ ُٞ آحَا
٠َُٖن  َٙ ا تَْه َٙ ِ ُ ة رِْض َواَّللٍّ

َ َْ ٠َاِت َوا َٙ َِْ٘ياُث الصٍّ  ِ ثِ َوَّلِلٍّ َ٘ ا َِب٠ُِٖا ةِِٝ ي٠ََْم إًَِِْا َ٘ ًَُف٠ٍُُّ٠َن  ]آؿ  ىجسَختِْيٌ َش
 [.َُٖعمراف:

َ  َواْختُُدواحمسب.  َْ  اَّللٍّ ُ  َو ِٚ  َطيْئًا ةِِٝ  ْْشُِك٠ات يْ ْرََب  َوبِِذي إِْخَصاًٛا َوبِال٠َْادِلَ ُِ  َواْْلََخاَم  إْ
َصاْنِيِ  َٙ ْ ْرََب  ذِي َواْْلَارِ  َوال ُِ ُٜبِ  َواْْلَارِ  إْ اِخبِ  اْْلُ ِٚ  ةِاْْلَْٜبِ  َوالػٍّ ِٔ  َواةْ بًِ ا الصٍّ َ٘ ْج  َو َٓ  َمَٖ

                                                

 -ِٗٓ/ْ(، زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب )ّْٔ/ّ(، كانظر: البحر احمليط ُب التفسّب )ُّٓ/ٖتفسّب الطربم )( ُ)
َِٔ.) 

 (.ِٓ/ِاحملرر الوجيز )( ِ)
 (، ْٖ-ّٖ/ ِمعآب السنن ) (ّ)
 (.ُّٔ/ّانظر: أحكاـ القرآف، للجصاص )( ْ)
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 ْٗ اُُٛس َٙ ْح
َ
َ  إِنٍّ  أ ْٚ  َُيِبَّ  َْ  اَّللٍّ ًْ  ََكنَ  َ٘ َٚ  T ٌَُخ٠ًرا ُُمَْخا ِي ُمُرونَ  َحتَْخ٠ُٖنَ  اَّلٍّ

ْ
ِٔ  انلٍّاَس  َويَأ  ةِاِْلُْخ

٠نَ  ُٙ ا َويَْسُخ َ٘  ُٗ ُٞ ُ  آحَا ْٚ  اَّللٍّ ْخخَْدَٛا ٌَْؾِِٖٝ  ِ٘
َ
َٚ  َوأ ًًِٟٜا َنَذاةًا لََِْٖكٌِرِي  [.ّٕ -ّٔ]النساء:  ىجسU ُم

ِ َواْْل٠َْ حمسج.  ٠ُٜا ةِاَّللٍّ َ٘ ْٗ ل٠َْ آ ِٟ اَذا َنًَْٖ َ٘ ْٗ َو ِٟ ِ ُ ة ُ َوََكَن اَّللٍّ ُٗ اَّللٍّ ُٟ ا َرزََر ٍّٙ ٠ا ِم ُِ ٍَ جْ
َ
ِخرِ َوأ ٌْ ِم ا

ا ًٙ  [. ّٗ]النساء: ىجسَنًِٖ
ِْلٍم حمسد. 

َ
ْٗ ةَِهَذاٍب أ ُٞ ْ ِ ٌَبَّْشِ ِٔ اَّللٍّ ا ِِف َشبًِ َٟ ٠َج ُِ َْ ُحٍِْٜ َث َو َب َوإٍِْؾٍّ َٞ وَن اَّلٍّ َٚ يَْسِنُ ِي َواَّلٍّ

R  َٛ ا ِِف َٟ ْٗ ي٠ََْم َُيَْن َنًَْٖ ُت َنْ َْ ا  َ٘ َذا  َٞ  ْٗ ُٞ ٠ُر ُٟ ْٗ َوُك ُٟ ٠ُٜبُ ْٗ وَُج ُٟ ُٞ ا ِجَتا َٟ ِ ٠َى ة ْٓ َٗ َذخُ ٍّٜ َٟ ارِ َج
وَن  ْٗ حَْسِنُ ُْٜخ ُْ ا  َ٘ ٠ُا  ْٗ ٌَُذُو ِصُس ٍُ جْ

َ
َِSالتوبة: ىجس[ّْ-ّٓ.] 

٠نَ حمسىػ.  ُِ َٜاٌِ ُٙ ْ اُت  ال َِ َٜاٌِ ُٙ ْ ْٗ  َوال ُٟ ْٚ  َبْهُؾ ُمُرونَ  َبْهٍؼ  ِ٘
ْ
رِ  يَأ

َٓ ْٜ ُٙ ْ َٟ  ةِال ِٚ  ٠ْنَ َويَْٜ ْهُروِف  َن َٙ ْ  ال
تُِؾ٠نَ  ِْ ْٗ  َويَ ُٟ يِْدَح

َ
َ  نَُص٠ا أ ْٗ  اَّللٍّ ُٟ ًَ َٜاٌِِنِيَ  إِنٍّ  ٌَنَِص ُٙ ْ ُٗ  ال ٠نَ  ُٞ ُِ اِش ٍَ ُ  وََندَ  67 إْ َٜاٌِِنِيَ  اَّللٍّ ُٙ ْ  ال
اتِ  َِ َٜاٌِ ُٙ ْ ارَ  َوال ٍٍّ ُٓ َٗ  َٛارَ  َوإْ ٍّٜ َٟ َٚ  َج ا َخادِلِي َٟ ْٗ  ِهَ  ذًِ ُٟ ُٗ  َخْصتُ ُٟ َٜ ُ  َوََٕه ْٗ  اَّللٍّ ُٟ َ ٌٗ  َنَذاٌب  َول ًِِ  ىجس68 ُ٘

 [.ٖٔ-ٕٔ]التوبة:
اِْلنَِي حمسك.  َٚ الػٍّ ِ٘  ٍّٚ ٠َج ُٓ ٍّٚ َونَلَ َر دٍّ ْٚ ٌَْؾِِٖٝ نَلَػٍّ ِ٘ ْٚ آحَاَٛا  ِ َ َٕه َد اَّللٍّ َٞ ْٚ ََع َ٘  ْٗ ُٟ ِْٜ٘ ا  75َو ٍّٙ ٌََٖ

ْهرُِؽ٠َن  ُ٘  ْٗ ُٞ ٠ٍّْٕا َو ْٚ ٌَْؾِِٖٝ َِب٠ُِٖا ةِِٝ َوح٠ََ ِ٘  ْٗ ُٞ ُٟ  76آحَا َت َِ ْخ
َ
ا ٌَأ َٙ ِ ُٝ ة َٛ٠ْ َِ ْٗ إََِل ي٠َِْم يَْٖ ِٟ ِ اًُا ِِف ٠ُُُٖب ٍَ ِ ٛ ْٗ

ا ََك٠ُٛا يَْسِذة٠َُن  َٙ ِ ا وََنُدوهُ َوب َ٘  َ ٠ا اَّللٍّ ٍُ ْخَٖ
َ
 [.ٕٕ-ٕٓ]التوبة:   ىجس77أ

َْ حمسز.   ْٔ  َو ْي٠َُٖٕثً  يََدكَ  َِتَْه َّ  إََِل  َ٘ َْ  ُخُِِٜ ا َو َٟ ُهدَ  إْبَْصِؿ  ُُكٍّ  حَبُْصْف ِْ ا َذَخ ً٘  ىجسُص٠ًراَُمْ  َم٠ُٖ
 [.ِٗ]اإلسراء: 

ْٔ حمسح.  ْٗ  ل٠َْ  ُُ جُْخ
َ
٠نَ  أ ُٓ ِٖ ْٙ َٚ  َت ِ ْٗ  إًِذا َرَّبِ  رَْْحَثِ  َخَزان ُخ ْٓ ْمَص

َ ًَثَ  ََ اقِ  َخْظ ٍَ جْ ِ
ِْ نَْصانُ  َوََكنَ  ا ِ

ِْ  ا
 [.ََُ]اإلسراء: ىجسَرُخ٠ًرا

َٚ حمسطػ.  ِي ٠ا إَِذا َواَّلٍّ ُِ ٍَ جْ
َ
ْٗ  أ َ ْٗ  يُْْس٠ٌُِا ل َ وا َول َُتُ ِْ َّ  َبنْيَ  َوََكنَ  َح ِ ا ذَل ً٘  [.ٕٔ]الفرقاف:  ىجس٠ََُا

احمسم.  َٙ ًَاةُ  إِجٍّ ًَا اْْلَ جْ ٠ٌ  َٕهٌِب  ادلَّ ْٟ َ ٠ُٜا ِإَونْ  َول ِ٘ ٠ا حُْؤ ُِ ْٗ  َوَتخٍّ ْٗ  يُْؤحُِس ُج٠َرُك
ُ
َْ  أ ْٗ  َو ُْٕس

َ
 يَْصأ

 ْٗ ْم٠َإَُس
َ
ا إِنْ  T أ َٞ ٠ ُٙ ُٓ ْٕ

َ
ْٗ  يَْصأ ًُْدٍُِس ْٗ  َويُْخرِجْ  َتتَْخ٠ُٖا َذ ْؽَياَُٛس

َ
ا U أ جْخُ  َٞ

َ
ءِ  ْٗ أ َْ ُؤ  حُْدَن٠ْنَ  َٞ
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٠ا ُِ ِٔ  ِِف  ِِلٍُِْٜ ِ  َشبًِ ْٗ  اَّللٍّ ْٚ  ٌَُِْٜٙس َ٘  ُٔ ْٚ  َحتَْخ َ٘ ْٔ  َو ا َحتَْخ َٙ ُٔ  ٌَإِجٍّ ْٚ  َحتَْخ ِصِٝ  َخ ٍْ ُ  َج ُٗ  إَْيِِنَّ  َواَّللٍّ جُْخ
َ
 َوأ

َراءُ  َِ ٍُ ٠ٍّْٕا ِإَونْ  إْ ا يَْصتَتِْدلْ  َتخ٠ََ ً٘ ٠َُْ  ْٗ ُك ٍّٗ  َدْْيَ َرا يَُس٠ُٛ٠ا َْ  ثُ ْ٘ َ ْٗ أ  [.ّٖ- ّٔ]٧بمد: ىجسV َُٕس
ُٝ  َوَُاَل حمسؾ.  ُٜ َذا َُرِي ا َٞ يٍّ  َ٘ ًَا G َنخًِدٌ  دَلَ ِِْٕ

َ
َٗ  ِِف  أ ٍّٜ َٟ ارٍ  ُُكٍّ  َج ٍٍّ ٍّٜاٍع  H َنًِٜدٍ  َْ  لَِْٖخْْيِ  َ٘

ْهَخدٍ   [.ِٓ - ِّ]ؽ:  ىجسI ُمرِيٍب  ُ٘
يَْج حمسؿ. 

َ
ٌََرأ

َ
ِي أ ْخَفى Q ح٠َََّلٍّ  اَّلٍّ

َ
ًٓ  َوأ ْزَدى ًَُِٖ

َ
 [.ّْ - ّّجم:]الن ىجسR َوأ

احمسـ.  َغاَب  َ٘
َ
ْٚ  أ رِْض  ِِف  ُمِػًَتثٍ  ِ٘

َ َْ َْ  ا ْٗ  ِِف  َو ِصُس ٍُ جْ
َ
ٍّْ  أ

ِ ْٚ  َِْخاٍب  ِِف  إ ِ٘  ِٔ نْ  َرتْ
َ
ا أ َٞ

َ
أ  َجْْبَ

َّ  إِنٍّ  ِ ِ  لََعَ  َذل َٓ  F يَِصْيٌ  اَّللٍّ ًْ َٓ ِ َش٠ْا ٕ
ْ
ا لََعَ  حَأ َ٘  ْٗ َْ  ٌَاحَُس رَُخ٠ا َو ٍْ ا َت َٙ ِ ْٗ  ة ُ  آحَاُز  ُُكٍّ  بَّ َُيِ  َْ  َواَّللٍّ

َٚ  G ٌَُخ٠رٍ  ُُمَْخالٍ  ِي ُمُرونَ  َحتَْخ٠ُٖنَ  اَّلٍّ
ْ
ِٔ  انلٍّاَس  َويَأ ْٚ  ةِاِْلُْخ َ٘ َ  ٌَإِنٍّ  َحَخ٠َلٍّ  َو ٠َ  اَّللٍّ ًِٙدُ  إَْيِِنَّ  ُٞ  اْْلَ

Hا٢بديد: ىجس[ِِ- ِْ.] 
ْٚ حمسف.  َ٘ ِصِٝ  ُطحٍّ  ي٠َُق  َو ٍْ َّ  َج ِ وَٕه

ُ
ُٗ  ٌَأ ُِٖد٠نَ  ُٞ ٍْ ُٙ ْ  [.ٗ]ا٢بشر:  ىجسال

ْٗ  ءٌ َش٠َاحمسس.  ِٟ رَْت  َنًَْٖ ٍَ ْشَخْي
َ
ْٗ  أ ُٟ َ مْ  ل

َ
ْٗ  أ َ ْٗ  تَْصَخْيٍِرْ  ل ُٟ َ ْٚ  ل ُ  َحْيٍِرَ  َٕ ْٗ  اَّللٍّ ُٟ َ َ  إِنٍّ  ل ِْٟدي َْ  اَّللٍّ  َح

٠ْمَ  َِ اِشِنِيَ  إْ ٍَ ُٗ  6 إْ ُٞ  َٚ ِي ٠ل٠ُنَ  اَّلٍّ ُِ ٠ا َْ  َح ُِ ْٚ  لََعَ  ُتٍِْٜ ِ  رَُش٠لِ  ِنْٜدَ  َ٘ ٠ا َخِتٍّ  اَّللٍّ ؾَّ ٍَ ِ  َحْٜ  َوَّلِلٍّ
ُٚ َخَزا ِ ٠َاتِ  ن َٙ رِْض  الصٍّ

َ َْ ٍّٚ  َوا َٜاٌِِنِيَ  َوَِٕس ُٙ ْ ٠نَ  َْ  ال ُٟ َِ ٍْ  [.ٕ -ٔ]ا٤بنافقوف:  ىجس7 َح
٠احمسع.  ُِ َ  ٌَاتٍّ ا اَّللٍّ َ٘  ْٗ ُه٠ا اْشخََفْهخُ َٙ ـًُِه٠ا َواْش

َ
٠ا َوأ ُِ ٍِْٛ

َ
ْٗ  َخْْيًا َوأ ِصُس ٍُ جْ

َ
َِ  ْٚ َ٘  ُطحٍّ  ي٠َُق  َو

ِصِٝ  ٍْ َّ  َج ِ وَٕه
ُ
ُٗ  ٌَأ ُِٖد٠نَ  ُٞ ٍْ ُٙ ْ رُِؽ٠ا إِنْ  @ ال ِْ َ  ُت ُٝ  َخَصًٜا َُرًْؽا اَّللٍّ ٍْ ْٗ  يَُؾاِن ْٗ  َويَْيٍِرْ  َُٕس ُ  َُٕس  َواَّللٍّ

٠رٌ  ُٓ ٌٗ  َط  [.ُٕ -ُٔ]التغابن:  ىجسA َخًِٖ
َْ حمسؼ.  ٍف  ُُكٍّ  حُِفمْ  َو ٍّٓ ِٟنيٍ  َخ ازٍ  : َم ٍّٙ اءٍ  َٞ ٍّٜاٍع  ; ةًَِِٜٙمٍ  َمظٍّ ْهَخدٍ  لَِْٖخْْيِ  َ٘ ثًِمٍ  ُ٘

َ
 > أ

 ٍّٔ َّ  بَْهدَ  ُخُخ ِ نْ  = َزجًِمٍ  َذل
َ
الٍ  ذَا ََكنَ  أ َٜا َنًَِْٖٝ  ُتخَْل  إَِذا < َوبَننِيَ  َ٘ ـِْيُ  َُاَل  آيَاتُ َشا

َ
ٕنِيَ  أ وٍّ

َ َْ  ىجس? ا
 [.ُٓ - َُ]القلم: 

ا َّكٍّ حمس ص. َٟ اَنثً  ? ََٕلى إِجٍّ ٠َى َٛزٍّ ْٚ  حَْدُن٠ @ لِٖظٍّ ْدةَرَ  َ٘
َ
ْوَع  وَََجَمَ  A َوح٠َََّلٍّ  أ

َ
 إِنٍّ  B ٌَأ

نَْصانَ  ِ
ِْ ََ  ا ٠َُٖعً  ُخِٖ َٞ C إِذَا  ُٝ َّ  َمصٍّ ُٝ  ِإَوَذا D َجُزوًَع  الْشٍّ ٠ًَُٜع  اْْلَْْيُ  َمصٍّ َ٘ E  ٍّْ

ِ َػٖنِّيَ  إ ُٙ ْ  ىجسF ال
 [.ِِ - ُٓ]ا٤بعارج:
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ٍس  ُُكَّ حمسؽ.  ٍْ ا َج َٙ ِ َصتَْج  ة َٜثٌ  َْ ٍّْ  V رًَِٞ
ِ ْغَداَب  إ

َ
ٍّٜاٍت  ِِف  W اْْلَٙنِيِ  أ ِٚ  X يَتََصاَءل٠ُنَ  َج  َن

ِ٘نيَ  ْجرِ ُٙ ْ ا Y ال َ٘  ْٗ ُس َٓ رَ  ِِف  َشَٖ َِ ْٗ  َُال٠ُا Z َش َ ُّ  ل َٛ  َٚ َػٖنِّيَ  ِ٘ ُٙ ْ ْٗ  ] ال َ ُّ  َول َٛ  ُٗ ِْٙصٓنِيَ  ُجْفهِ ْ  ال
 [.ْْ - ّٖ]ا٤بدثر:  ىجس\

ْٔ  َّكٍّ حمسر.  َٗ  حُْسرُِم٠نَ  َْ  ةَ َْ  A اْْلَتًِ ٠نَ  َو َهامِ  لََعَ  ََتَاؽَّ ِٓنيِ  ـَ ِْٙص ْ ُز٠ُٖنَ  B ال
ْ
 َوحَأ

َاَث  ًٓ  إَتَّ ْز
َ
ا أ ًّٙ َ اَل  َوَُتِت٠َّنَ  C ل َٙ ْ  [.َِ -ُٕ]الفجر:  ىجسD ََجًّا ُختًّا ال

احمسش.  ٍّ٘
َ
ْٚ  ٌَأ ْخَفى َ٘

َ
َق  5 َواتٍَّق  أ هُ  6 ةِاْْلُْصَِن  وََغدٍّ ُ ُٜيَّْسِ ا 7 لِْٖيُْْسَى ٌََص ٍّ٘

َ
ْٚ  َوأ َ٘  َٔ  َِبِ

َب  8 َواْشَخْيَِن  هُ  9 ةِاْْلُْصَِن  َوَكذٍّ ُ ى ٌََصُٜيَّْسِ ا : لُِْٖهْْسَ َ٘ ُٝ  ُحْيِِن  َو اَُلُ  َخْٜ  إِنٍّ  ; حََردٍّى إَِذا َ٘
َٜا َدى َنًَْٖ ُٟ ِخَرةَ  نَلَا ِإَونٍّ  > لَْٖ ٍْ َ وََّل  ل

ُ َْ ْٗ  = َوا َْٛذْرحُُس
َ
ى َٛاًرا ٌَأ ا َْ  < حََٖلٍّ َٞ َٓ ٍّْ  يَْػ

ِ ْطَق  إ
َ َْ  ? ا

ِي َب  اَّلٍّ ذٍّ ا @ َوح٠َََّلٍّ  َْ َٟ ُت ٍّٜ ًَُج   وََش
َ َْ ِي A تَْق ا اََلُ  يُْؤِت  اَّلٍّ ا B َحََتَّكٍّ  َ٘ َ٘ َخدٍ  َو

َ
ْٚ  ِنَْٜدهُ  َِ ثٍ  ِ٘ َٙ  ِْٛه

ٍّْ  C ُِتَْزى
ِ لَْعَ  َربِِّٝ  وَْجِٝ  اةْخَِياءَ  إ

َ َْ  [.ُِ - ٓ]الليل: ىجسE يَرَْض  َولََص٠َْف  D ا
يَْج حمست. 

َ
َرأ

َ
ِي أ ُب  اَّلٍّ ِٚ  يَُسّذِ َّ  1 ةِادّلِي ِ ِي ٌََذل َٗ اْْلَ  يَُدعَّ  اَّلٍّ َْ  2 تًِ َهامِ  لََعَ  ََيُؼَّ  َو  ـَ

ِٓنيِ  ِْٙص ْ ٌٔ  3 ال َػٖنِّيَ  ٠ٌََيْ ُٙ َٚ  4 لِْٖ ِي ْٗ  اَّلٍّ ُٞ  ْٚ ْٗ  َخ ِٟ ِ ح
َٓ ٠ُٞنَ  َغ َٚ  5 َشا ِي ْٗ  اَّلٍّ  6 يَُراءُونَ  ُٞ

َُٜه٠نَ  ْٙ اُن٠نَ  َويَ َٙ ْ  [.ٕ - ُ]ا٤باعوف: ىجس7 ال
عليها بالعذاب ُب كتوعد  ، ذمها اهللكيتبْب ٩با تقدـ أف البخل من الصفات الٍب 

 النار ُب غّب موضع.
 
 التحذير من البخل في األحاديث واألخبار: - ٕ

جاء كثّب من األحاديث: التحذير من البخل، كبياف أنو من الذُّنوب ا٤بتوعد عليها بالنار، 
(( اْلُبْخَل أو الَكِذبَ )) منها: كذكر ((.أىُل النَّاِر خمسة)) : فمن ذلك قولو

 .-كما تقدـ–
اجتنبوا السبع ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة: (النسائي)د كعن
الشرؾ باهلل، والشح، وقتل النفس التي حـر ))قيل: يا رسوؿ اهلل، ما ىي؟ قاؿ:  ،((الموبقات
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اهلل إًل بالحق، وأكل الربا، وأكل ماؿ اليتيم، والتولي يـو الزحف، وقذؼ المحصنات 
 .(ُ)((اليافالت المؤمنات

 ،ُشحّّ َىاِلعٌ  :َشرُّ ما في َرُجلٍ ))قاؿ:   عن النيب   يب ىريرةعن أك 
 .(ِ)((وُجْبٌن َخاِلعٌ 

 :كيقاؿ. كىو ا١بزع ،ذك ا٥بلع (:ا٥بالع)ك .مساكئ أخالقو :أم ((َشرُّ ما في َرُجلٍ قولو: ))
. فإذا استخرج منو ىلع كجزع ،إف الشح أشد من البخل الذم ٲبنعو من إخراج ا٢بق الواجب عليو

 .(ّ)شديد كأنو ٱبلع الفؤاد لشدتو :أم ((وجبن خالع)) .ا٥بلع أشد ا١بزع كالضجر كقيل:
شح ٰبمل على ا٢برص  :يعِب ،جازع :أم ((شح ىالع)) :قاؿ العالمة ا٤بناكم  

كال يتبْب  ،ال قرار لوف ،ا بلعوكلما كجد شيئن   ،ىو أف ال يشبع :كقيل .كا١بزع على ذىابو ،على ا٤باؿ
  .(ْ)"كٰبرص على هتيئة شيء آخر ،جوفو ُبما يدخل 

فالبخل  ،فهو أبلغ ُب ا٤بنع من البخل ،كالشح ٖبل مع حرص": قاؿ التُّورًبٍشًٍب 
كالشح ُب سائر ما ٛبتنع النفس عن االسَبساؿ فيو من بذؿ ماؿ أك  ،يستعمل ُب الضنة با٤باؿ

أشد ا١بزع على استخراج  وشح أنو ٯبزع ُب :كمعناه ،أفحش ا١بزع :قاؿ: كا٥بلع .معركؼ أك طاعة

                                                

كلكن راكية النسائي ذكر فيها:  -كما تقدـ–( حديث: ))اجتنبوا السبع ا٤بوبقات(( ٨برج ُب )الصحيحْب( ُ)
 .((كالسحر))على أنو من السبع ا٤بوبقات بدؿ:  ((الشح))

[، كابن ٞبيد ََُٖد صحيح ][، كأٞبد بإسناَّْ[،  كإسحاؽ بن راىويو ]َِٗٔٔ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ِ)
[، كابن حباف ّْٓ[، كا٣برائطي ُب )مساكئ األخالؽ( ]ُٖٖٔ[، كالبزار ]ُُِٓ[،  كأبو داكد ]ُِْٖ]
  [.  قاؿ العراقئُُٖٓ[، كالبيهقي ]ُّّٖ(، كالقضاعي ]َٓ/ٗ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )َِّٓ]

(. كقاؿ ابن طاىر: "إسناده متصل، ٔ/ِ)(: "أخرجو أبو داكد بسند جيد"، ك٫بوه ُب )الكشف( ُُٗٓ)ص:
 (.ٖٗ/ْكىو من شرط أيب داكد" انظر: ٚبريج أحاديث الكشاؼ، للزيلعي )

 (.ُّْ/ٕ(، عوف ا٤بعبود )ُِْ/ِ(، معآب السنن )ٖٗ/ْٚبريج أحاديث الكشاؼ، للزيلعي )( انظر: ّ)
 (، بتصرؼ يسّب.ُْٔ/ْ( فيض القدير )ْ)
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خوؼ  :فإف ا٤بانع من اإلنفاؽ كا١بود ؛اأبدن   قالوا: كال ٯبتمع الشح مع معرفة اهلل .ا٢بق منو
 .كمن ٙبقق أنو الرزاؽ ٓب يثق بغّبه ،كعدـ كثوؽ بوعده كضمانو ، كىو جهل باهلل ،الفقر

بو ما يعرض من أنواع  :ادكا٤بر  .كأنو ٱبلع فؤاده من شدة خوفو  ،شديد :أم ((وجبن خالع))
األفكار كضعف القلب عند ا٣بوؼ من ا٣بلع كىو نزع الشيء عن الشيء بقوة يعِب حْب ٲبنعو من 
٧باربة الكفار كالدخوؿ ُب عمل األبرار فكأف ا١بنب ٱبلع القوة كالنجدة من القلب أك ٱبلع ا٤بتصف 

اف كثابا ىجاما ُب الغمرات كاف بو عن كونو من الفحوؿ أك ٱبلع الشجاعة كيذىب ّٔا ألنو إذا ك
  . أعظم الناس منزلة عند اهلل

أف ا٥بلع ُب ا٢بقيقة  :كا١بنب با٣بلع ،كالفرؽ بْب كصف الشح با٥بلع" : قاؿ الطييب
إذ ليس  ؛كال كذلك ا٣بلع ،فهما حقيقتاف لكن اإلسناد ٦بازم ،الصاحب الشح فأسند إليو ٦بازن 

لكن على آّاز حيث أطلق  ،بل ىو كصف للجنب ،ا٦بازن  ا بصاحب ا١بنب حٌب يسند إليو٨بتصِّ 
ألف الشح كا١بنب ٩با  (؛ُب اإلنساف) :كٓب يقل ((شر ما في الرجل)) :كإ٭با قاؿ ،كأريد بو الشدة
أك ألف ا٣بصلتْب يقعاف موقع الذـ من الرجاؿ فوؽ ما يقعاف من  ،كيذـ بو الرجل ،ٙبمد عليو ا٤برأة

 .(ُ)"النساء
فقعد  قاؿ: كنا ُب جنازة ُب بقيع الغرقد فأتانا رسوؿ اهلل  عن عىًلي  ك 

وما من  ما منكم من أحدٍ ))كقعدنا حولو، كمعو ٨ًبٍصىرىةه فػىنىكَّسى فجعل يػىٍنكيتي ٗبًٍخصىرىًتو، ٍب قاؿ: 
ُفوَسٍة إًل كُ  نفسٍ  : قاؿ رجل ((،تبت َشِقيًَّة أو سعيدةار، وإًل قد كُ ة والنَّ ها من الجنَّ تب مكانُ َمنػْ

يا رسوؿ اهلل، أفال نتكل على كتابنا، كندع العمل؟ فمن كاف منا من أىل السعادة، فسيصّب إٔب 
أما ))عمل أىل السعادة، كمن كاف منا من أىل الشقاء، فسيصّب إٔب عمل أىل الشقاكة، قاؿ: 

                                                

(، شرح الطييب على مشكاة َْْ/٤ِبيسر ُب شرح مصابيح السنة، للتوربشٍب )(، أَُ/ْ( انظر: فيض القدير )ُ)
  (.َُّٓ/ٓا٤بصابيح )
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، ((ل الشقاءأىل السعادة فَػيُػَيسَُّروَف لعمل أىل السعادة، وأما أىل الشقاوة فَػيُػَيسَُّروَف لعمل أى
احمسٍب قرأ:  ٍّ٘

َ
ْٚ  ٌَأ ْخَفى َ٘

َ
َق  5 َواتٍَّق  أ  .(ُ)اآلية [ٔ-ٓ]الليل: ىجسةِاْْلُْصَِن  وََغدٍّ

جنة عدف بيده   خلق اهلل)) قاؿ: عن النيب  ابن عباس كعن 
 ي،تكلم :ثم قاؿ لها ،وًل خطر على قلب بشر ،وًل سمعت أذف ،خلق فيها ما ًل عين رأت

ٌَْٖحَ حمس :فقالت
َ
٠ُِٜ٘نَ  َُْد أ ْؤ ُٙ ْ   .(ِ)((فيك بخيل يًل يجاورن يوعزت :فقاؿ [،ُ]ا٤بؤمنوف: ىجسال

ما من ذي رحم يأتي ))قاؿ:  عن النيب   عن جرير بن عبد اهللك 
خرج لو يـو القيامة من جهنم َحيٌَّة يقاؿ فيبخل عليو إًل أُ  ، أعطاه اهلل إياهرحمو، فيسألو فضاًل 

 .(ّ)((ُؽ بوُشَجاٌع يَػتَػَلمَُّظ فَػُيَطوَّ  :لها
لو قد جاءني ماؿ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  جابر بن عبد اهلل كعن 

فلما  ،، فلم ٯبئ حٌب قبض النيب ((البحرين لقد أعطيتك ىكذا وىكذا وىكذا
 ا فنادل: من كاف لو عند رسوؿ اهلل منادين  جاء ماؿ البحرين، أمر أبو بكر 

ثىا ٕب ثالثن  إف رسوؿ اهلل دىٍينه أك ًعدىةه فليأتنا، فأتيتو فقلت:  -ا، قاؿ ٕب كذا ككذا، فىحى
                                                

بكسر ا٤بيم كسكوف ا٤بعجمة كفتح الصاد -[. )ا٤بخصرة( ِْٕٔ[، كاللفظ لو، كمسلم ]ْْٖٗ( أخرجو البخارم ]ُ)
٤با يريد. ك٠بيت بذلك؛ ألهنا  ىي عصا أك قضيب ٲبسكو الرئيس ليتوكأ عليو كيدفع بو عنو، كيشّب بو -ا٤بهملة

ٙبمل ٙبت ا٣بصر غالبنا؛ لالتكاء عليها. كُب اللغة: اختصر الرجل: إذا أمسك ا٤بخصرة. أما )نكس( فبتخفيف 
الكاؼ كتشديدىا لغتاف فصيحتاف، يقاؿ: نكسو ينكسو فهو ناكس، كقتلو يقتلو فهو قاتل، كنكسو ينكسو 

. كقولو: )ينكت( بفتح الياء كضم تنكيسنا فهو منكس، أم: خفض رأسو كطأطأ إ ٔب األرض على ىيئة ا٤بهمـو
.  ك)النفس  الكاؼ كآخره تاء مثناة فوؽ، أم: ٱبط ّٔا خطِّا يسّبنا مرة بعد مرة، كىذا فعل ا٤بفكر ا٤بهمـو

 ا٤بنفوسة( ىي: ا٤بولودة، ك)ا٤بنفوس(: الطفل ا٢بديث الوالدة. 
(: "ركاه الطربا٘ب ُب ّٕٗ/َُ[. قاؿ ا٥بيثمي )ُٖٓٓاألكسط( ][، ك)ُِِّٕ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ِ)

ُب )الَبغيب   )األكسط( ك)الكبّب(، كأحد إسنادم الطربا٘ب ُب )األكسط( جيد". ك٫بوه قوؿ ا٤بنذرم
 (.ِٖٓ/ّكالَبىيب( )

ا٘ب (: "ركاه الطرب ُْٓ/ٖ)  [. قاؿ ا٥بيثميّٗٓٓ[، ك)األكسط( ]ِّّْ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ّ)
 ُب )األكسط( ك)الكبّب( كإسناده جيد".
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فٍَّيوً  فأتيت أبا  :، كقاؿ مىرَّةن -ا، ٍب قاؿ لنا: ىكذا قاؿ لنا ابن ا٤بٍنكىًدرً ٝبيعن  كجعل سفياف ٰبىٍثيو ًبكى
بكر، فسألت، فلم يعطِب، ٍب أتيتو فلم يعطِب، ٍب أتيتو الثالثة فقلت: سألتك فلم تعطِب، ٍب 

، فقاؿ: أىقػيٍلتى تػىٍبخىلي سألتك فلم تع طِب، ٍب سألتك فلم تعطِب، فىًإمَّا أىٍف تػيٍعًطيىًِب كإمَّا أىٍف تػىٍبخىلى عىِبّْ
؟ ما منعتك من مرة إال كأنا أريد أف أعطيك قاؿ سفياف، كحدثنا عمرك، عن ٧بمد بن علي،  .عىِبّْ

ا ٟبىٍسى  ٍدتػيهى ا فػىوىجى ثٍػيىةن كقاؿ: عيدَّىى ثىا ٕب حى ا مىرَّتػىٍْب، كقاؿ ؿمائة، قا عن جابر، فىحى  :يعِب–: فىخيٍذ ًمثٍػلىهى
  .(ُ)"البيٍخل من: كأىمُّ دىاءو أىٍدكىأي -اٍبنى ا٤بٍنكىدر

من سيدكم يا بني )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة كُب ركاية: 
 :يدكمأدوى من البخل، بل س وأي داءٍ ))قالوا: ا١بد بن قيس إال أف فيو ٖبال، قاؿ:  ((؟سلمة

  .(ِ)((بشر بن البراء بن معرور
دُُكم يا بني َسيّْ  من)) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن جابر كُب ركاية: 

لىوي. قاؿ:  ،(؟(سلمة ، على أنَّا نػيبىخّْ ِمَن الُبخل، بل  (ّ)َوَأُي َداٍء َأدَوى))قلنا: جىدي ٍبني قىيسو
ا١بىاًىلية، ككاف ييوًٓبي عن رسوؿ اهلل ككاف عمرك على أصناًمهم ُب  (،(بن الَجُموح سيدكم: عمرو
 إذا تزكج(ْ). 

                                                

 [.ّّْٖ، ُّّٕ( صحيح البخارم ]ُ)
 [، كقاؿ: "صحيح على شرط مسلم"، ككافقو الذىيب. قاؿ العراقيْٓٔٗ[، كا٢باكم ]ََٖٖ( أخرجو البزار ]ِ)

 :كقاؿ:  ،(ى شرط مسلم بلفظ: ))يا بِب سلمة((: "أخرجو ا٢باكم، كقاؿ: صحيح علَُُٔ)ص
بن الرباء. كأما الركاية الٍب قاؿ فيها: ))سيدكم عمرك بن ا١بموح(( فركاىا الطربا٘ب ُب )الصغّب(  سيدكم بشر

 [  من حديث كعب بن مالك بإسناد حسن".ُّٕ]
قولو: ))كأم داء أدكل من البخل(( أم: أقبح، كذا يركيو احملدثوف غّب مهموز، من : ( قاؿ القاضي عياض ّ)

فو. كالصواب:  )أدكأ( با٥بمز؛ ألنو من الداء فيحمل على أهنم سهلوا ا٥بمزة". دكل، إذا كاف بو مرض ُب جو 
(. كانظر: ِْٔ/ُ(، مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار، للقاضي عياض )ِِْ/ٔفتح البارم، البن حجر )

 (.ُٔ/ُٓ(، عمدة القارم )َُٗ/ُّالكواكب الدرارم )
(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ُّٕ/ٕنعيم ُب )ا٢بلية( ) [، كأبؤِٗ( أخرجو البخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]ْ)

[َُُّٔ.] 
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ال شيء  ،كأم مرض أعظم منو ،عيب أقبح منو :أم((، الُبْخل منوَأيُّ َداٍء َأْدَوُأ كقولو: ))
فهو داء مؤٓب لصاحبو ُب  ،ألف من ترؾ اإلنفاؽ خشية اإلمالؽ ٓب يصدؽ الشارع ؛أعظم منو

ا لو سوء مورثن  ،ا للدينفتشبيهو بالدكاء من حيث كونو مفسدن  .كإف ٓب يكن مؤ٤با ُب الدنيا ،العقىب
بعضهم ىذا ا٢بديث من  كمن ٍب عدَّ  .كشدة العناء ،اء يؤكؿ إٔب طوؿ الضُبكما أف الدَّ   ،الثناء

 .(ُ)"جوامع الكلم
ًل يجتمع غبار في سبيل اهلل )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   أيب ىريرةكعن 

 .(ِ)((وًل يجتمع شح وإيماف في قلب رجل مسلمودخاف جهنم في منخري مسلم، 
 فقد أخرب اهلل  -كالعياذ باهلل تعأب–كمن البخل ما يصل بالعبد إٔب حد النفاؽ 

، فإهنم سيتصدقوف من فضلو إف أعطاىم كرزقىهم  عاىدكا اهللعن حاؿ ا٤بنافقْب الذين 
ضلو ٖبلوا كأخلفوا ككذبوا، من كاسع ف ، كيتبعوا هنج الصا٢بْب، فلما آتاىم اهلل بأموا٥بم

ْٚ ٌَْؾِِٖٝ حمس :فحق عليهم العذاب ُب اآلخرة. يقوؿ  ِ٘ ْٚ آحَاَٛا  َ َٕهِ َد اَّللٍّ َٞ ْٚ ََع َ٘  ْٗ ُٟ ِْٜ٘ َو
اِْلنَِي  َٚ الػٍّ ِ٘  ٍّٚ ٠َج ُٓ ٍّٚ َونَلَ َر دٍّ ْهرُِؽ٠َن  75نَلَػٍّ ُ٘  ْٗ ُٞ ٠ٍّْٕا َو ْٚ ٌَْؾِِٖٝ َِب٠ُِٖا ةِِٝ َوح٠ََ ِ٘  ْٗ ُٞ ا آحَا ٍّٙ ٌََٖ76 

ا ََك٠ُٛا يَسْ  َٙ ِ ا وََنُدوهُ َوب َ٘  َ ٠ا اَّللٍّ ٍُ ْخَٖ
َ
ا أ َٙ ِ ُٝ ة َٛ٠ْ َِ ْٗ إََِل ي٠َِْم يَْٖ ِٟ ِ اًُا ِِف ٠ُُُٖب ٍَ ِ ٛ ْٗ ُٟ َت َِ ْخ

َ
 ىجس77ِذة٠َُن ٌَأ

 [. ٕٕ-ٕٓ]التوبة:
فال  ، كرسولو ، ها اهللالٍب ذمَّ كيتبْب ٩با تقدـ أف البخل من الصفات 

من فضلو من ماؿ أك علم أك جاه ىو  و ٩با آتاه اهلل يظن البخيل أف ما أمسكو، كضنَّ ب
  خّب لو، بل ىو شرّّ لو ُب دينو كدنياه كعاجلو كآجلو.

  

                                                

 (.ِْٖ/ِ(، كانظر:  التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب )َّٔ/ٔفيض القدير ) (ُ)
[، كقاؿ: "صحيح ِّٓٗ، ِّْٗ[، كا٢باكم ]ُِّٓ[، كابن حباف ]ُُّْ[، كالنسائي ]َْٖٕأخرجو أٞبد ] (ِ)

 [. َُّّٓلذىيب، كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]على شرط مسلم كٓب ٱبرجاه"، ككافقو ا
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كقد ٰبىٍديثي عن البخل من األخالؽ ا٤بذمومة، كإف كاف ذريعة ":  ا٤باكردمٌ  اإلماـ قاؿ
مَّة، أربعة أخالؽ ناىيك ّٔا ذىمِّا  كمنع ا٢بقوؽ. ،سوءي الظَّنّْ الشَّرىهي كى ك كىي: ا٢برص  ،إٔب كل مىذى

كإذا آؿ البخيل إٔب ما كصفنا من ىذه األخالؽ ا٤بذمومة، كالشيم اللئيمة، ٓب يبق معو كقاؿ: 
 .(ُ)"خّب مرجو كال صالح مأموؿ

بو خّبنا كرشادنا كفقو  كالشح من أسباب ا٥بالؾ، كىو يورث اآلفات، فمن أراد اهلل 
اتػَُّقوا الشُّحَّ، فإفَّ الشُّحَّ َأْىَلَك من كاف قبلكم، َحَمَلُهْم )) التقاء الشح، كما جاء ُب ا٢بديث:

 .-كقد تقدـ-(( َواْسَتَحلُّوا محارمهم ،على أف سفكوا دماءىم
كقد تقدـ ُب عقوبة تارؾ الزكاة من األحاديث ما يدؿ على الوعيد الشديد ُب حقّْ من 

 أمسك يده عن العطاء فلم يؤد ا٤باؿ حقو.
كاف رسوؿ كما جاء ُب ا٢بديث: ))  ،الناس أجود الناس كقد كاف النيب 

أجود الناس، وكاف أجود ما يكوف في رمضاف حين يلقاه جبريل، وكاف   اهلل
أجود بالخير من   يلقاه في كل ليلة من رمضاف فيدارسو القرآف، فلرسوؿ اهلل

 . (ِ)((الريح المرسلة
.  فلم يكن النيب   ٖبيالن

مع رسوؿ اهلل  أنابينا قاؿ  أنو  جبّب بن مطعم كقد جاء ُب ا٢بديث: عن
  اهلل  كمعو الناس، ميٍقًبالن ًمٍن حينػىٍْبو، عىًلقىٍت رسوؿى  يسألونو  األعرابي

أعطوني ))فقاؿ:  حٌب اٍضطىرُّكهي إٔب ٠بىيرىة، فىخىًطفىٍت رًدىاءىه، فوقف رسوؿ اهلل 

                                                

 (.ُٖٔ -ُٖٓ( أدب الدنيا كالدين )ص: ُ)
 [.َِّٖ[، مسلم ]ْٕٗٗ، ّْٓٓ، َِِّ، َُِٗ، ٔصحيح البخارم ]( ِ)
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، وًل  ينكم، ثم ًل تجدوني بخياًل ردائي، فلو كاف عدد ىذه الِعَضاِه نَػَعًما، لقسمتو ب
 .(ُ)((اا، وًل جبانً كذوبً 

ا كأكثرىم جودن  ، أسخى خلق اهلل فكاف " :قاؿ ابن عبد الرب 
 .(ِ)"ك٠باحة

صرفها ُب  فإذا أخذ ا٤بغاٖب الٍب ٚبصوٲبسك لنفسو شيئنا،  فما كاف 
 ليس لي فيها إًل)) :من السالح كا٣بيل كغّب ذلك، كىو القائل مصا٢بهم 

 .(ّ)((الخمس، والخمس مردود عليكم
  

                                                

: موضع بْب مكة كالطائف معركؼ. كقولو: -بالتصغّب- ()حنْب()[. كُّْٖ، ُِِٖ( صحيح البخارم ]ُ)
، أك يعدىم ()كىو يعطيهم()أم: يطلبونو من العطايا كا٤بطايا.  ()يسألونو() .-الالـ بكسر-: ()فعلقت()

شجرة طويلة قليلة الظل صغّبة الورؽ قصّبة الشوؾ.  ()إٔب ٠بىيرىة()أم: أ١بئوه  ()حٌب اضطركه()كٲبنيهم. 
تعلقت بو. : حيث ()رداءىه()أم: أخذت السمرةي بسرعة  -بكسر الطاء-: ()فخطفت() ()فخطفت رداءه()

فقاؿ:  ))أعطو٘ب  كال يبعد أف يكوف الضمّب راجعنا إٔب األعراب كما يدؿ عليو قولو: فوقف النيب 
 (ا()نعمن )ىو شجر ذك شوؾ.  -بكسر ا٤بهملة بعدىا معجمة خفيفة كُب آخره ىاء- ()الًعضىاه()ردائي((. ك

 . كقيل: ىي اإلبل كالبقر كالغنم.إبالن 
 (.ٕٕ/ٓاالستذكار ) (ِ)
(: "ركاه أبو داكد، كأٞبد، كرجاؿ أحد إسناديو ثقات". قاؿ ُٖٖ/ٔ)  ا٢بديث لو عدة طرؽ، قاؿ ا٥بيثمي (ّ)

: فا٢بديث مركم عن عمرك بن عبسة، كقد سكت عنو أبو داكد كا٤بنذرم، كرجاؿ إسناده  الشوكا٘ب
ُب )الفتح(. قاؿ   ثقات. كعن عبادة بن الصامت، كأخرجو أيضنا: النسائي كابن ماجو، كحسنو ا٢بافظ

كركم أيضنا من حديث جبّب بن مطعم، كالعرباض بن سارية. انتهى. كىو مركم عن عمرك بن  : ا٤بنذرم
من كجو آخر عن عمرك  مالك كالشافعي ككصلو النسائي :شعيب عن أبيو عن جده. كقد أخرج ىذا ا٢بديث

األكطار(، للشوكا٘ب  )نيل. بتصرؼ عن (الفتح)ُب   بن شعيب عن أبيو عن جده. كحسنو ا٢بافظ
(ٕ/َّٔ- َّٕ.) 
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 ثالثًا: أنواع البخل:
 كالبخل أنواع منها: 

 البخل على النفس، والبخل بها: - ٔ
 

 أ. البخل على النفس: 
 :كىو حرماهنا من الطيبات الٍب أحلَّها اهلل 

، اعلم أف السخاء كالبخل كل منهما ينقسم إٔب درجات" :قاؿ اإلماـ الغزإب 
كإ٭با السخاء عبارة عن بذؿ ما . كىو أف ٯبود با٤باؿ مع ا٢باجة ،اإليثار :ة السخاءفأرفع درج

ككما أف السخاكة قد تنتهي إٔب . كالبذؿ مع ا٢باجة أشد ،ال ٰبتاج إليو حملتاج أك لغّب ٧بتاج
فالبخل قد ينتهي إٔب أف يبخل على نفسو مع  ،أف يسخو اإلنساف على غّبه مع ا٢باجة

كيشتهي الشهوة فال ٲبنعو منها إال  !ٖبيل ٲبسك ا٤باؿ كٲبرض فال يتداكلفكم من  ،ا٢باجة
كذلك يؤثر على  ،فهذا ٖبيل على نفسو مع ا٢باجة، ا ألكلهاكلو كجدىا ٦بانن  ،البخل بالثمن

  فإف األخالؽ عطايا يضعها اهلل ؛فانظر ما بْب الرجلْب. نفسو غّبه مع أنو ٧بتاج إليو
 .(ُ)"حيث يشاء

 
 بالنفس: ب. البخل 

كمعناه: حرماهنا من السّب ُب طريق ا٥بدل، كمن النعيم الدائم، ُب مقابل متاعو آ٘ب  
 سرعافى ما ينقضي:

  

                                                

 (.ِٕٓ/ّإحياء علـو الدين )( ُ)
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بسبب التعلق ٕبطاـ  التخاذؿ عن ا١بهاد ُب سبيل اهلل البيخلي بالنفس: من ف
ْٗ حمس :الدنيا. قاؿ اهلل  ُٟ َص ٍُ جْ

َ
ْؤِٜ٘نَِي أ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ى  َ اْطََتَ اح٠َُِٖن إِنٍّ اَّللٍّ َِ ٍَّٜث ُح ُٗ اْْلَ ُٟ َ نٍّ ل

َ
ْٗ ةِأ ُٟ َ ْم٠َال

َ
َوأ

َخ٠ُٖنَ  ِْ ُخ٠َُٖن َويُ ِْ ًَ ِ َذ ِٔ اَّللٍّ  [.ُُُلتوبة:]ا ىجسِِف َشبًِ
ىي أعز ما  ،كلذلك كاف الشهيد أعظم الناس أجرنا؛ ألنو بذؿ نفسو ُب سبيل اهلل 

 ٲبلك. 
ـى  كٗبا ال  ،باألشرؼ تداءن اب -ُب اآلية السابقة–األنفس على األمواؿ  اهلل كقىدَّ

 . كقد تقدـ بياف ذلك.ًعوىضى لو إذا فيًقدى 
 
 البخل بالواجبات والحقوؽ: – ٕ

، -كقد تقدـ بياف ذلك–كىو درجات، أعظمها: البخل عن أداء زكاة ا٤باؿ الواجبة 
 .-كال سيما على الوالدين كاألقربْب-كالبخل عن النفقة الواجبة 

 كالبخل عن إعانة احملتاج.
 :خل عن اإلنفاؽ ُب سبيل اهلل كالب

٠ُٜا إِنٍّ حمس :كقد قاؿ اهلل  ْخِص
َ
ثِ َوأ َٓ ُٖ ْٟ ْٗ إََِل اِلٍّ يِْديُس

َ
٠ا ةِأ ُِ َْ حُْٖ ِ َو ِٔ اَّللٍّ ٠ا ِِف َشبًِ ُِ ٍِْٛ

َ
َوأ

ُْٙدِصننِيَ  ْ َ َُيِبَّ ال  [.ُٓٗ]البقرة: ىجساَّللٍّ
ِ حمس:  كقاؿ ْم٠َإ

َ
ًْ وََجاُِٞدوا ةِأ ا َِ ِ اًٌا َوذ ٍَ ِ اٍُِْٛروا ِخ ِٔ اَّللٍّ ْٗ ِِف َشبًِ ِصُس ٍُ جْ

َ
ْٗ َوأ ُس

٠ُٙنَ  ْٗ َتْهَٖ ُْٜخ ُْ ْٗ إِْن  ْٗ َخْْيٌ َُٕس  [.ُْ]التوبة: ىجسَذُِٕس
ْٚ حمس :كقاؿ  َ٘ ُٔ َو ْٚ َحتَْخ َ٘  ْٗ ُِْٜٙس ٌَ ِ ِٔ اَّللٍّ ٠ا ِِف َشبًِ ُِ ءِ حُْدَن٠َْن ِِلٍُِْٜ َْ ُؤ َٞ  ْٗ جُْخ

َ
ا أ َٞ

ِصِٝ وَ  ٍْ ْٚ َج ُٔ َخ ا َحتَْخ َٙ ْٔ ٌَإِجٍّ َْ َحتَْخ  ٍّٗ ْٗ ُث ُك ا َدْْيَ ً٘ ٠ٍّْٕا يَْصتَتِْدْل ٠َُْ َراُء ِإَوْن َتَخ٠َ َِ ٍُ ُٗ إْ جْخُ
َ
ُ إَْيِِنَّ َوأ اَّللٍّ

 ْٗ َرإَُس ْ٘  [.ّٖ]٧بمد:  ىجسيَُس٠ُٛ٠ا أَ
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ِْلٍم حمس :كقاؿ 
َ
ْٚ َنَذاٍب أ ِ٘  ْٗ ْٗ لََعَ ِِتَاَرٍة ُتِْٜجًُس َُّٕس ُد

َ
ْٔ أ َٞ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
 :يَا أ

 ِ٘ ْٗ إِْن حُْؤ ْٗ َخْْيٌ َُٕس ْٗ َذُِٕس ِصُس ٍُ جْ
َ
ْٗ َوأ ْم٠َإُِس

َ
ِ ةِأ ِٔ اَّللٍّ ِ َورَُش٠َِلِ َوُِتَاُِٞدوَن ِِف َشبًِ ٠َُٜن ةِاَّللٍّ

٠َن  ُٙ ْٗ َتْهَٖ ُْٜخ ُْ;  َٚ اُر َوَمَصاِز َٟ جْ
َ َْ ا ا َٟ ِ ْٚ ََتْخ ِ٘ ٍّٜاٍت َِتْرِي  ْٗ َج ْٗ َويُْدِخُْٖس ْٗ ُذ٠ُٛبَُس َحْيٍِْر َُٕس

ًَِّتثً  ُٗ  ـَ ٠ُْز إَْهِلً ٍَ َّ إْ ِ ٍّٜاِت َنْدٍن َذل  [.ُِ-َُ]الصف: ىجس>ِِف َج
 كمن البخل ُب اإلنفاؽ: البخل عن النفقة كالتوسعة على األىل كالعياؿ:

قالت: دخلت ىند بنت عتبة امرأة أيب   عن عائشةكقد جاء ُب ا٢بديث: 
شحيح، ال  فقالت: يا رسوؿ اهلل، إف أبا سفياف رجل سفياف على رسوؿ اهلل 

يعطيِب من النفقة ما يكفيِب كيكفي بِب إال ما أخذت من مالو بغّب علمو، فهل علي ُب 
خذي من مالو بالمعروؼ ما يكفيك )) :ذلك من جناح؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 

 .(ُ)((ويكفي بنيك
 :ومنها .كجوب نفقة الزكجة :منها :ُب ىذا ا٢بديث فوائد": قاؿ اإلماـ النوكم 

 .(ِ)"أف النفقة مقدرة بالكفاية :ومنها .كالد الفقراء الصغاركجوب نفقة األ
 
 البخل بالسالـ: - ٖ

: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن ميغىفَّلو جاء ُب ا٢بديث: 

ًل ))قيل: يا رسوؿ اهلل، ككيف يسرؽ صالتو؟ قاؿ:  ،((من سرؽ صالتو :إف أسرؽ الناس))
 .(ّ)((من بخل بالسالـيتم ركوعها وًل سجودىا، وأبخل الناس 

                                                

 [.ُُْٕ[، مسلم ]َُٖٕ، َّٕٓ، ّْٔٓ، ُُِِصحيح البخارم ]( ُ)
 (.ِٖ/ُُ(، كانظر: الكواكب الدرارم )ٕ/ُِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
  قاؿ ا٥بيثمي[. ُٔدعاء( ]كُب )ال[، ّّٓ[. ك)الصغّب( ]ِّّٗأخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ] (ّ)

 .-كقد تقدـ- طربا٘ب ُب الثالثة، كرجالو ثقات"(: "ركاه الَُِ/ِ)
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من عجز  :أعجز الناس)) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
ما رأيت )) :كُب ركاية عن جابر  .(ُ)((من بخل بالسالـ :في الدعاء، وأبخل الناس

  .(ِ)((يبخل بالسالـ يىو أبخل منكم إًل الذ يالذ
 
عند ذكره  :البخل بالصَّالة على النبي  - ٗ

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن حسْب بن علي بن أيب طالب ديث:جاء ُب ا٢ب
: (( َّالبخيل الذي من ذكرت عنده فلم ُيَصلّْ َعَلي))(ّ).  

 
 :الضيافةالبخل في  - ٘

من كاف )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةجاء ُب ا٢بديث: 
ـ اآلخر فليكـر ُيفو، يؤمن باهلل واليـو اآلخر فال يؤذ جاره، ومن كاف يؤمن باهلل واليو 

 . (ْ)((ا أو ليصمتومن كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فليقل خيرً 

                                                

[. قاؿ ِْٕ[، كما أخرجو أبو الشيخ ُب )األمثاؿ( ]َٔ] (الدعاء)[، كُب ُٗٓٓأخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ] (ُ)
ّٔذا اإلسناد، كرجالو  إال "ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط(، كقاؿ: ال يركل عن النيب  : ا٥بيثمي

 رجاؿ الصحيح غّب مسركؽ ابن ا٤برزباف، كىو ثقة".
(:  "ركاه أٞبد، كالبزار، ُِٕ/ّ[. قاؿ ا٥بيثمي )َََِ[، كالبزار ]َُّٕ[. كابن ٞبيد ]ُُْٕٓأخرجو أٞبد ]( ِ)

هلل بن ٧بمد (: "فيو عبد اِّ/ٖكفيو عبد اهلل بن ٧بمد بن عقيل، كفيو كالـ، كقد كثق". كقاؿ ُب موضع آخر )
(: "ركاه ِٖٗ/ّ)  بن عقيل، كحديثو حسن، كفيو ضعف، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح". قاؿ ا٤بنذرم

 [.ُُْٖٖ[، كالبيهقي ]ُِٓٗأٞبد كالبزار، كإسناد أٞبد ال بأس بو". كأخرجو أيضنا: ا٢باكم ]
[. َٗٗا: ابن حباف ][، كقاؿ: "حسن صحيح غريب" كأخرجو أيضن ّْٔٓ[، كالَبمذم ]ُّٕٔأخرجو أٞبد ]( ّ)

 (: "ال يقصر عن درجة ا٢بسن".ُٖٔ/ُُُب )الفتح( )  قاؿ ا٢بافظ
 [.ْٕ[، مسلم ]ُّٔٔ، َُٖٔالبخارم ] صحيح (ْ)
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قاؿ: ٠بعت أذنام، كأبصرت عينام، حْب تكلم النيب   عن أيب شريح العدكمك 
  :من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فليكـر جاره، ومن كاف يؤمن باهلل ))فقاؿ

يـو وليلة، ))قاؿ: كما جائزتو يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:  ((واليـو اآلخر فليكـر ُيفو جائزتو
والضيافة ثالثة أياـ، فما كاف وراء ذلك فهو صدقة عليو، ومن كاف يؤمن باهلل واليـو 

 .(ُ)((اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت
 
 : والشفاعة الحسنة الُبخل بالجاه - ٙ

تاًجْب، فال ييصلحي نًصب العإب بقدرتو على نفع احملكىو أف يبخل صاحب ا١باه أك ا٤ب
.  بْب الناس، كال يسعى من أجل سدّْ حاجة مسكْبو، أك ضعيفو

اَنًث حمس :قاؿ اهلل  ٍَ ْم َط ٍَ ْٚ يَْظ َ٘ ا َو َٟ ِْٜ٘ ْٚ ََلُ َِٛػًٌب  اَنًث َخَصًَٜث يَُس ٍَ ْم َط ٍَ ْٚ يَْظ َ٘

ا َٟ ِْٜ٘  ٌٔ ٍْ ْٚ ََلُ ِْ  [. ٖٓ]النساء: ىجسَشيِّئًَث يَُس
 بنا ُب رفع ظلم، كدفع الشر أك إيصاؿ ا٣بّب.كقد تكوف الشفاعة أك الوجاىة سب

الشفاعة ا٢بسنة: ىي الٍب ركعي ّٔا حق مسلم، كدفع ّٔا عنو " :قاؿ الز٨بشرم  
كٓب تؤخذ عليها رشوة، ككانت ُب أمر  ، شر أك جلب إليو خّب. كابتغى ّٔا كجو اللَّو

 جائز ال ُب حٌد من حدكد اللَّو كال ُب حق من ا٢بقوؽ. 
 .(ِ)"ا كاف ٖبالؼ ذلككالسيئة: م

  

                                                

 [.ْٖ[، مسلم ]ْٕٔٔ، ُّٓٔ، َُٗٔارم ]البخ صحيح( ُ)
 (.ّْٓ/ُ( الكشاؼ )ِ)
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إذا  قاؿ: كاف رسوؿ اهلل   عن أيب موسىكقد جاء ُب ا٢بديث: 
اهلل على لساف  اشفعوا فَػْلتُػْؤَجُروا، وليقضِ ))أتاه طالب حاجة، أقبل على جلسائو فقاؿ: 

 .(ُ)((نَِبيِّْو ما َأَحبَّ 
 
 البخل بالعلم: - ٚ

ٔب البياف، كىو من الذنوب ا٤بتوعد كىو من أقبح أنواع البخل، كال سيما مع ا٢باجة إ
 .-كما تقدـ–عليها بالنار 

 
 البخل بالصدقات وعمل الخير: – ٛ

ما من يـو يصبح العباد فيو، إًل ))قاؿ:  أف النيب  عن أيب ىريرة 
ملكاف ينزًلف، فيقوؿ أحدىما: اللهم أعط ُمْنِفًقا َخَلًفا، ويقوؿ اآلخر: اللهم أعط 

 .(ِ)((ُمْمِسًكا تَػَلًفا
 ،كالضيفاف ،كعلى العياؿ ،كمكاـر األخالؽ، ىذا ُب اإلنفاؽ ُب الطاعات :قاؿ العلماء

كاإلمساؾ ا٤بذمـو ىو االمساؾ عن  .اسرفن  :كال يسمى ،ٕبيث ال يذـ ،ك٫بو ذلك ،كالصدقات
 .(ّ)ىذا

كمن البخل ُب ٦باؿ ا٣بّب: البخل عن اإلصالح بْب مع القدرة على ذلك، كالبخل عن 
 حملتاج.. إٔب غّب ذلك. مد يد العوف

 

                                                

 [.ِِٕٔ[، مسلم ]ْٕٕٔ، َِٕٔ، َِٔٔ، ُِّْ]البخارم  صحيح (ُ)
 [.ََُُ[، مسلم ]ُِْْخارم ]صحيح الب (ِ)

 (.ٓٗ/ٕشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ّ)
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 رابًعا: أسباب البخل:
 البخل بسبب ا٣بوؼ من الفقر: -ُ

 قاؿ: جاء رجل إٔب النيب  عن أيب ىريرة  (:الصحيح)كقد جاء ُب 

 ،شحيحٌ  أف َتَصدََّؽ وأنت صحيحٌ ))ا؟ قاؿ: أجرن  دقة أعظمي الصَّ  فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، أمُّ 
كذا، ولفالف   لفالفٍ  ، قلتَ ْمِهُل حتى إذا بليت الحلقوـَ تخشى الفقر، وتَْأُمُل الينى، وًل تُ 

علة تقطع أملك  كالليس فيك مرض  أم: ((صحيح))فقولو:  .(ُ)((وقد كاف لفالف ،كذا
تخشى ))ككىو البخل مع ا٢برص.  ،من شأنك الشح ، أم:((شحيح)ك)ُب ا٢بياة. 

ال  :تقوؿ ُب نفسك :تطمع كترجو. أم :((تأملو ))ا. كٙبسب لو حسابن  ،ٚبافو :((الفقر
 ،فمجاىدة النفس حينئذ على إخراج ا٤باؿ آية صحة القصد ،الئال تصّب فقّبن  ؛تتلف مالك
 .كقوة الرغبة

كا٤براد شعرت  ،قاربت الركح ا٢بلق :((بليت الحلقـو))كتؤخر.  :((تمهلوًل )) 
كقد  ((وقد كاف لفالف)) ،أخذت توصي كتتصدؽ :((لفالف كذاقلت ))بقرب ا٤بوت. 

 .كىم كرثتك ،ا لغّبؾملكن  ليكى ابح مى أص
أف ا٤برض  :كفيو .اأف الشح غالب ُب الصحة فالصدقة حينئذ أعظم أجرن  :كحاصلو

كمعُب  .كأف سخاءه ُب مرضو ال ٲبحو عنو ٠بة البخل ،يقصر يد ا٤بالك عن بعض ملكو
 .(ِ)الفقركٱبافو من حدكث  ،ا ُب قلبو ٤با يرجوه من طوؿ العمرأف ٯبد لو كقعن  :شحو با٤باؿ

ْٗ حمس :كقد قاؿ اهلل  ُ يَهُِدُز ْدَظاءِ َواَّللٍّ ٍَ ْٗ ةِإْ ُمرُُز
ْ
َر َويَأ ِْ ٍَ ُٗ إْ ًَْفاُن يَهُِدُز الظٍّ

 ٌٗ ُ َواِشٌم َنًِٖ ًٓ َواَّللٍّ ُٝ َوٌَْؾ ِْٜ٘ ْيٍَِرةً   [.ِٖٔ]البقرة: ىجسَ٘

                                                

 [.َُِّ[، مسلم ]ُُْٗخارم ]الب صحيح (ُ)
 (.ُٖٗ/ٕ(، الكواكب الدرارم )ُِّ/ٕ(، كانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )ّٔ/ ِ( فيض القدير )ِ)
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ْدظاءِ حمسفقولو:  ٍَ ْٗ ةِإْ ُمرُُز
ْ
غراء اآلمر كمنع الصدقات إ ،يغريكم على البخلأم: " ىجسَويَأ

ْٗ حمس .كالفاحش عند العرب: البخيل للمأمور. ُ يَهُِدُز ْيٍَِرةً حمسُب اإلنفاؽ  ىجسَواَّللٍّ  ،لذنوبكم ىجسَ٘
ًٓ حمس ،ككفارة ٥با    .(ُ)"ا عليو ُب اآلخرةكأف ٱبلف عليكم أفضل ٩با أنفقتم، أك كثوابن  ىجسَوٌَْؾ
 :البيخل بسبب ا٣بوؼ على األبناء - ِ

 .(ِ)((مبخلة مجهلة مجبنة إف الولدكقد جاء ُب ا٢بديث: ))
 با٤باؿ عن إنفاقو ُب كجوه القرب.  ((إف الولد مبخلة))قولو: 

 عن ا٥بجرة كا١بهاد.  ((مجبنة))
؛ لكونو ٰبمل على ترؾ الرحلة ُب طلب العلم كا١بد ُب ٙبصيلو؛ الىتمامو ((مجهلة))

 بتحصيل ا٤باؿ لو. 
حزنا، كإف طلب شيئنا ال قدرة  ٰبمل أبويو على كثرة ا٢بزف؛ لكونو إف مرض ((محزنة))

٥بما عليو حزنا، فأكثر ما يفوت أبويو من الفالح كالصالح بسببو. فإف شبَّ كعقَّ فذلك 
 .(ّ)ا٢بزف الدائم، كا٥بم السرمدم الالـز

َٜثٌ حمس :كقد قاؿ اهلل  ْٗ ٌِخْ ُدُز َْ ْو
َ
ْٗ َوأ ْم٠َإُُس

َ
ا أ َٙ فاألزكاج كاألكالد  [.ُٓ]التغابن: ىجسإِجٍّ

كعن صاّب األعماؿ، كما أهنم قد يكونوف  ،مشغلة كملهاة عن ذكر اهلل  قد يكونوف
ْٗ حمس :كقد قاؿ اهلل  دافعنا للتقصّب ُب ا٢بقوؽ كالواجبات. َْ حُُِْٖٟس ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَا أ

 ُٞ  َّ ِ وَٕه
ُ
َّ ٌَأ ِ ْٔ ذَل َه ٍْ ْٚ َح َ٘ ِ َو رِ اَّللٍّ ْْ ْٚ ذِ ْٗ َخ ُدُز َْ ْو

َ
َْ أ ْٗ َو ْم٠َإُُس

َ
ونَ أ  [.ٗ]ا٤بنافقوف: ىجسُٗ اْْلَاِِسُ

  

                                                

 (.ُّٓ/ُ( الكشاؼ )ُ)
 ( تقدـ. ِ)
 (.َّْ/ِ( فيض القدير )ّ)
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ّّ  قيل: أىٍعلم اهللي  أف األمواؿ كاألكالد من ٝبيع ما يقع ّٔم ُب الفتنة، كىذا عا
بسببو، كباشر الفعل  يعمُّ ٝبيع األكالد؛ فإف اإلنساف مفتوف بولده؛ ألنو رٗبا عصى اهلل 

 .(ُ)ا٢براـ ألجلو، كغصب ماؿ الغّب كغّبه
 اـ ألجلو، كغصب ماؿ الغّب كغّبه.كباشر الفعل ا٢بر 

َٜثٌ حمس : قولوك  ْٗ ٌِخْ ُدُز َْ ْو
َ
ْٗ َوأ ْم٠َإُُس

َ
ا أ َٙ  ،أم: بالء كاختبار [،ُٓ]التغابن: ىجسإِجٍّ

 . فال تطيعوىم ُب معصية اهلل ،كمنع حق اهلل تعأب ،ٰبملكم على كسب ا٢براـ
إلنساف من ىو البخل بسبب التنافس على حطاـ الدنيا، كالطمع كا١بشع، كنظر ا – ّ

 فوقو، كالتغافل عمن ىو دكنو.
 

 خامًسا: الوقاية من آفات البخل والعالج:
كإخالص الدعاء لو، كاالستعاذة بو من البخل؛ فإف ذلك  ،اللجوء إٔب اهلل  - ُ

 : دفع ما يوسوس بو الشيطاف من خوؼ الفقري
عن أنس بن ا٢بديث:  كما جاء ُب يستعيذ من البخل كقد كاف النيب 

اللهم إني أعوذ بك من ))يقوؿ ُب دعائو:  قاؿ: كاف رسوؿ اهلل   الكم
، والقسوة ،العجز والكسل، والبخل لَّة واْلَمْسَكَنة، وأعوذ بك من  ،والهـر واليفلة، والذّْ

 الفقر والكفر، والشرؾ والنفاؽ، والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصََّمم واْلَبَكم،
 .(ِ)((َسيّْيء األسقاـوالجنوف، والبرص والجذاـ، و 

                                                

 (.ٔٓٓ/َّتفسّب الرازم )( انظر: ُ)
كقاؿ: "صحيح على شرط  [ُْْٗ[، كا٢باكم ]ُّٔ[، كالطربا٘ب ُب )الصغّب( ]َُِّأخرجو ابن حباف ] (ِ)

(: "قلت: ُب الصحيح بعضو. ُّْ/َُ)  [. قاؿ ا٥بيثميَِّٕكأخرجو أيضنا: الضياء ] الشيخْب".
 ، كرجالو رجاؿ الصحيح".(الصغّب)ركاه الطربا٘ب ُب 
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قاؿ أليب طلحة:  النيب  أفَّ  عن أنس بن مالك كُب ركاية: 
فخرج يب أبو طلحة  ((،ا من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبرالتمس غالمً ))

إذا نزؿ، فكنت أ٠بعو   مردُب، كأنا غالـ راىقت ا٢بلم، فكنت أخدـ رسوؿ اهلل 
الهم والحزف، والعجز والكسل، والبخل والجبن،  اللهم إني أعوذ بك من))ا يقوؿ: كثّبن 

لع الدين، وغلبة الرجاؿ  .(ُ)((ُو
أعوذ ))كاف يدعو:   أف رسوؿ اهلل  عن أنس بن مالك كُب ركاية: 

بك من البخل والكسل، وأرذؿ العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجاؿ، وفتنة المحيا 
 .(ِ)((والممات

يتعوذ  ذكا بكلمات كاف النيب مصعب بن سعد، عن أبيو، قاؿ: تعو  كعن
اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أف أرد إلى ))ّٔن: 

 .(ّ)((أرذؿ العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وعذاب القبر
، كما فيها من الًنعم كا٤بتاع إ٭با اليقْب ا١باـز بأف ىذه الدنيا كما فيها عرض زائل - ِ

 اختبار:ىو ابتالء ك 
 كقد تقدـ بياف ذلك مفصالن ُب )أسباب الوقاية من آفات ترؾ الزكاة كالعالج(.

، كأف ينظر إٔب كل عطاء على كيشكره على ما أنعم بو عليو مد اهلل ٰب أف - ّ
ْم حمس :كما قاؿ سليماف   ،أنو اختبار من اهلل 

َ
ُر أ ُٓ ْط

َ
أ
َ
ِٔ َرَّبِ ِْلَت٠َُِِْٖن أ ْٚ ٌَْؾ ِ٘ َذا  َٞ

رُ  ٍُ ْز
َ
 [.َْ]النمل: ىجسأ

                                                

 [.ّّٔٔ، ِْٓٓ، ِّٖٗالبخارم ] (  صحيحُ)
 [.َِٕٔ[، مسلم ]َْٕٕ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ّْٕٔ( صحيح البخارم ]ّ)
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، فقد نفى الرضا على ا أف التوسعة ُب ليست دليالن على ا٤بسلم أف يتذكر دائمن كينبغي 
كإ٭با العمل الصاّب  ، على رضى ا٤بؤب القرآف الكرٙب أف تكوف كثرة ا٤باؿ أك الولد دليالن 

ْم٠َإُسُ حمس :يقوؿ  . ىو الوسيلة للحصوؿ على ىذا الرضواف كالقرب من اهلل
َ
ا أ َ٘ ْٗ َو

ْٗ َجَزاءُ  ُٟ َ َّ ل ِ وَٕه
ُ
َٔ َغاِْلًا ٌَأ ِٙ َٚ وََن َ٘ ْٚ آ َ٘  ٍّْ

ِ ْٗ ِنَْٜدَٛا ُزَْٕف إ ّرِبُُس َِ ٍِِّٕت ُت ْٗ ةِا ُدُز َْ ْو
َ
َْ أ ًِ َو ْه الّؾِ

٠ُِٜ٘نَ  ْٗ ِِف إُْيُرٌَاِت آ ُٞ ٠ُِٖٙا َو ا َن َٙ ِ ْٗ حمس :يقوؿ ك  ،[ّٕ]سبأ: ىجسة ْم٠َإُُس
َ
ا أ َٙ جٍّ

َ
٠ا أ ُٙ َواْنَٖ

ُدزُ  َْ ْو
َ
 [.ِٖ]األنفاؿ: ىجسْٗ ٌِخَْٜثٌ َوأ

ُٝ ِْلُّبِ حمس :، فقاؿ نو ٢بب ا٣بّب لشديدأعن اإلنساف  اهلل كقد أخرب  ِإَوٍّٛ
 .(ُ)اا٤باؿ اتفاقن  :كا٣بّب ىنا [.ٖ:العاديات] ىجساْْلَْْيِ لََظِديدٌ 

كىو ٢بب عبادة  ،أك إنو ٢بب ا٤باؿ لقوم ،كإنو ألجل حب ا٤باؿ لبخيل ٩بسك كمعناه:
ا رأسو ُب ٙبصيلو فلذلك ٰبتجب بو غارزن  ؛إنو ألجل حب ا٤باؿ ٖبيل :أم، ضعيف اهلل 

 ا بو عن جنابو. بو عن ا٢بق، معرضن كحفظو كٝبعو كمنعو، مشغوالن 
ا،  من أعطاه اهلل خيرً إف المكثرين ىم المقلوف يـو القيامة، إًلَّ كُب ا٢بديث: ))

 .(ِ)((افنفح فيو يمينو وشمالو وبين يديو ووراءه، وعمل فيو خيرً 
-مقتضية للحرص على ا٤بنع كمن أدؿ اآليات على أف حب ا٤باؿ غريزة ُب النفس 

ُِٖد٠نَ حمس :قولو  -الذم ىو البخل ٍْ ُٙ ْ ُٗ ال ُٞ  َّ ِ وَٕه
ُ
ِصِٝ ٌَأ ٍْ ْٚ ي٠َُق ُطحٍّ َج َ٘  [.ٗ]ا٢بشر: ىجسَو

، كبغض اإلنفاؽ ،فيما يغلب عليها من حب ا٤باؿفا٤بوفق من يوؽ شح نفسو فيخالفها 
 .بالسعادتْبز كىو الفائ

                                                

 (.ّٖٗ/ ٓ( انظر: فتح البارم، البن حجر )ُ)
 (     )نفح()ٝبيع كجوه ا٤بكاـر كا٣بّب. ك (:)ٲبينو كمشالو()[. كا٤براد بػػػ: ْٗ[، مسلم ]ّْْٔ( صحيح البخارم ]ِ)

 : الرمي كالضرب.(النفح)ك .، أم: ضرب يديو فيو بالعطاء-با٢باء ا٤بهملة-
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ُز٠َُٖن حمس :كمن اآليات الٍب ٙبذر من حب ا٤باؿ مع ا٢برص كالطمع قولو 
ْ
َوحَأ

ا  ًّٙ َ ًٓ ل ْز
َ
َاَث أ اَل ُختًّا ََجًّا  Cإَتَّ َٙ ْ ا مع حرص ا كثّبن حبِّ أم:  [.َِ-ُٗ]الفجر: ىجسDَوَُتِت٠ََّن ال

رُْض َدَكًّ َدَكًّ حمس :. ٍب قاؿ كطمع
َ َْ ِج ا ٍّْ ُٝ حمس :إٔب قولو  ىجسَّكٍّ إَِذا ُد َُ َوذَاَُ ِ َْ ي٠ُذ َو

َخدٌ 
َ
ردع عن أكل الَباث، كعن حب ا٤باؿ؛ فماذا يفيد أكل كىي  [،ِٔ-ُِ]الفجر:اآليات  ىجسأ

حقوؽ الغّب عند دخوؿ القرب؟ كماذا ٯبدم حب ا٤باؿ عند ا٤بآؿ؟ كماذا يفيد النعيم الزائل 
 عند العذاب الدائم؟ 

، كأف يتعوَّد على اإلحساف كحب ا٤باؿالشح، من أدراف أف يطهر ا٤بسلم نفسو  - ْ
 ُب ٝبيع األحواؿ:

 كقد تقدـ بياف ذلك مفصالن ُب )أسباب الوقاية من آفات ترؾ الزكاة كالعالج(.
ْـّ الشح استحضار  - ٓ ما جاء من النصوص ُب فضل اإلنفاؽ، كما جاء ُب ذ
 : ُب ىذا ا٤باؿ أداء حق اهلل ك  ،كالبخل

 . كاإلحساف إٔب الفقراء كا٤بساكْب ،لزكاة، كالصدقة كالربكيتمثل ذلك ُب إخراج ا
عن  كما جاء ُب ا٢بديث:  -كلو كانت باليسّب-من النار  الصدقة من أسباب الوقايةً ك 

النار، فتعوذ منها كأشاح بوجهو، ٍب  قاؿ: ذكر النيب   عدم بن حاًب
اتقوا النار ))ٍب قاؿ:  -شكقاؿ شعبة: أما مرتْب فال أ-ذكر النار فتعوذ منها كأشاح بوجهو، 

كلذلك  ؛كىي دليل على صدؽ إٲباف العبد. (ُ)((ولو بشق تمرة، فإف لم تجد فبكلمة طيبة
 ٦ببولةه  ألف النفسى  ؛على إٲباف العبد فهي برىافه  ،(ِ)((والصدقة برىاف)) :قاؿ 

ف على أنو ا٤باؿ، فإذا تغلب ا٤بسلم على نفسو، كأنفق ُب سبيل اهلل، كاف ذلك برىا على حبّْ 

                                                

 [.َُُٔ[، مسلم ]َْٓٔ، َِّٔصحيح البخارم ]  (ُ)
 [.ِِّصحيح مسلم ] (ِ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

185 

 

ْٚ حمس :قاؿ اهلل  على ٧ببوبات نفسو،  ـ مرضاة اهلليقدّْ  َ٘ ِصِٝ  ُطحٍّ  ي٠َُق  َو ٍْ َّ  َج ِ وَٕه
ُ
 ٌَأ

 ُٗ ُِٖد٠نَ  ُٞ ٍْ ُٙ ْ  [.ٗ]ا٢بشر:  ىجسال
 عبادة ا٣بفاء: - ٔ

، كأفضل الصدقة: ما كاف على من النار من أسباب الوقايةً  تقدـ أف التصدؽ با٤باؿ
قاؿ:  عن النيب  عن أيب ىريرة  :(يحالصح)ما جاء ُب كسبيل ا٣بفاء،  

ورجل تصدؽ، أخفى ((، كذكر منهم: ))سبعة يظلهم اهلل في ظلو، يـو ًل ظل إًل ظلو))
 .(ُ)((ا ففاُت عيناهحتى ًل تعلم شمالو ما تنفق يمينو، ورجل ذكر اهلل خاليً 

ٍُ حمس :كقد قاؿ اهلل  ا ِهَ ِإَوْن ُُتْ ٍّٙ َدَُاِت ٌَِٜهِ ٠َ إِْن ُتتُْدوا الػٍّ ُٟ َراءَ َذ َِ ٍُ ا إْ َٞ ا َوحُْؤح٠ُ َٞ ٠
 ْٗ ْٚ َشيِّئَاحُِس ِ٘  ْٗ ُِر َخُْٜس ٍّ ْٗ َويَُس  [.ُِٕ]البقرة: ىجسَخْْيٌ َُٕس

: الشرؾ األصغر الذم يتسلل إٔب أعماؿ فيفسدىامن أسباب الوقاية من آفات ف
 كما جاء ُب ا٢بديث:  ،للعبد اهلل  احملافظة على عبادة ا٣بفاء، كىي من عالمات ٧ببة

، اْلَخِفيَّ )) ، اْليَِنيَّ إما غُب النفس، كىو الغُب  :، كا٤براد بالغُب(ِ)((إف اهلل ُيِحبُّ العبَد التَِّقيَّ
 ،احملبوب، أك غُب ا٤باؿ. كا٤باؿ غّب ٧بذكر لعينو، بل لكونو يػىعيوؽ كيىٍشغىلي  العبد عن اهلل 

فالتحقيق ؟  و فقره عن اهللككم من فقّب شىغىلى  ؟ فكم من غِب  ٓب يشغٍلو غناهي عن اهلل
 أنو ال يطلق القوؿ بتفضيل الغِب على الفقّب كعكسو.

أم: ا٣بامل الذكر ا٤بعتزؿ عن الناس الذم ٱبفي عليهم  -ٖباء معجمة- ((الخفي))ك
 ،. ففي ا٢بديث إشارة إٔب أف أحب العمل: ما كاف خالصنا هلل (ّ)مكانو؛ ليتفرغ للتعبد

                                                

 [.َُُّ[، مسلم ]ُِّْ، َٔٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ِٓٔٗ]صحيح مسلم ( ِ)
 (.ِٕٔ/ُُ(، فتح البارم، البن حجر )ِٖٖ/ِ( انظر: فيض القدير )ّ)
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ا عن الرياء، كأف ع بادة ا٣بفاء فيها طهارة للقلب من النفاؽ، حيث يغيب ا٣بلق، كال كبعيدن
 .يشهد على عملو إال ا٣بالق 

ُب بيتو باإلضافة إٔب العبادات  النافلةى  كالشارع ييرغّْب ُب عبادة ا٣بفاء كصالة ا٤برءً 
 الظاىرة، كصالة ا١بماعة؛ ليكوف العبد ٨بلصنا ُب سائر عباداتو كأحوالو. 

صلوا أيها على صالة النافلة ُب البيت كما جاء ُب ا٢بديث: )) كما حثَّ الشارع
 .(ُ)((الناس في بيوتكم، فإف أفضل الصالة صالة المرء في بيتو إًل المكتوبة

أنو قاؿ: خّبي العمل أٍخفاه، أٍمنػىعيو من  كقد نيقل عن الفضيل بن عياض 
 .(ِ)الشيطاف، كأبعديه من الرّْياء

ُب  ، كأف يطالع سّب الصحابة كالسلف الصاّب أف ينفق ا٤باؿ على حبو - ٕ
 كاإليثار:  احملبوبات ُب سبيل اهللبذؿ 

 كقد تقدـ بياف ذلك ُب )أسباب الوقاية من آفات ترؾ الزكاة كالعالج(.
 .ٗبا قسم اهلل  القناعة كالرضاكقدره، ك  اإلٲباف الراسخ بقضاء اهلل  - ٖ
عماؿ، كالسعي ُب طلب الرزؽ، كالتوكل ُب سائر األ التقول، كاإلخالص هلل  - ٗ
  حق التوكل: على اهلل 

ف أىم عامل ُب ٙبقيق االستقرار ا٤بادم كالنفسي ىو التقول، كالسلوؾ الواعي ُب إ
كُب نطاؽ ما شرع، بال إسراؼ كال تبذير، كال ٖبل كال تقتّب، كمن ، اهلل  حدكد ما أحلَّ 

ْٔ ََلُ َُمْرًَجا حمس :اهلل  غّب ظلم أك أكل ألمواؿ الناس بالباطل. قاؿ َ ََيَْه َِ اَّللٍّ ْٚ َحخٍّ َ٘  2َو
 ِ ْمرِه

َ
َ ةَإُِو أ ُٝ إِنٍّ اَّللٍّ ٠َ َخْصتُ ُٟ ِ َذ ْ لََعَ اَّللٍّ ْٚ َحَخ٠ََّكٍّ َ٘ َْ ََيْتَِصُب َو ْٚ َخًُْد  ِ٘  ُٝ  [،ّ-ِ]الطالؽ: ىجسَويَْرزُُْ

                                                

 [.ُٖٕ[، مسلم ]َِٕٗ، ُُّٔ، ُّٕبخارم ]( صحيح الُ)
 (.َُّٔ(، سّب السلف الصا٢بْب، إل٠باعيل األصبها٘ب )ص:َْْ/ ْٖ( انظر: تاريخ دمشق )ِ)
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ٍَ حمس :كقاؿ  ٠ْا َٕ َِ ٠ُٜا َواتٍّ َ٘ َرى آ ُِ َٔ إْ ْٞ َ
نٍّ أ

َ
رِْض َول٠َْ أ

َ َْ اءِ َوا َٙ َٚ الصٍّ ِ٘ ْٗ ةََرََكٍت  ِٟ َٜا َنًَْٖ  ىجسخَْد
 [. ٔٗ]األعراؼ:

 .كإفَّ اإلٲباف ٲبنح الناس األمن كاألماف، كيورث القناعة كالرضا
ُب منع الرزؽ، أك سلب بركتو، فقد ٰبـر ا٤برء الرزؽ با٤بعصية يرتكبها، أك سببه ٤بعصية كا

٤باؿ الوفّب كال ٰبسن االنتفاع بو، فيضيع ا٤باؿ ُب غّب قد ٰبـر الربكة ُب الرزؽ، فيكوف لديو ا
ُْٖج اْشخَْيٍُِروا حمس :على لساف نوح  مصلحة، كيذىب من غّب فائدة. قاؿ اهلل  ُِ َذ

اًرا  ٍٍّ ُٝ ََكَن َد ْٗ إٍِّٛ ِْ٘دَراًرا   :َربٍُّس  ْٗ اَء َنًَُْٖس َٙ ِٔ الصٍّ ْم٠َاٍل َوبَننَِي َويَجْ  ;يُرِْش
َ
ْٗ ةِأ ِدْدُز ْٙ ْٔ َويُ َه

اًرا  َٟ جْ
َ
ْٗ أ ْٔ َُٕس ٍّٜاٍت َويَْجَه ْٗ َج  [. ُِ-َُ]نوح:  ىجس>َُٕس

 صحبة أىل ا٣بّب كالعدؿ كالفضل كالزىد. - َُ
٘بنب الشبع، كٞبل النفس على القصد أك التقلل من ا٤بأكل كا٤بشرب كا٤بلبس  - ُُ

 كا٤بركب، كالتوسط ُب ذلك من غّب إسراؼ كال تقتّب. 
، كىو من األمراض االجتماعية كال ٱبفى أف اإلسراؼ ُب  اإلنفاؽ خيليقه مذمـو

كاالقتصادية ا٣بطّبة الٍب هتدد األمم كالشعوب؛ فإفَّ البذخ كالَبؼ ىدره للماؿ ُب غّب فائدة، 
عن تسببو ُب معاصي  فضالن كيؤثر على طبقات آّتمع األخرل من الفئة ا٤بتوسطة كالفقّبة. 

لتقصّب ُب طلب ا٢بق، كالتكاسل عن أداء الطاعات، ، كاكقصد السمعة كالرياءك٨بالفات،   
كقد يؤدم إٔب تضييع كثّب من ا٢بقوؽ كالواجبات، من حيث االنشغاؿ ٗبلذات الدنيا 

 كنعيمها، كالغفلة عن اآلخرة.
ـِنيِ حمس :رين للماؿا٤ببذّْ  كقد ٠بى اهلل  ًَا ألهنم يفسدكف ؛ (ُ)[ِٕ]اإلسراء: ىجسإِْخ٠َاَن الظٍّ

ضعها ُب مواضعها باالعتداؿ، عدـ ك ك  ،فهم، كيكفركف النعمة بعدـ حفظهانظاـ ا٤بعيشة بإسرا
                                                

: فالف أخو الكـر كا١بود. كا٤بعُب: إف -مثالن -تقوؿ العرب لكل من الـز سنة قـو كاتبع أثرىم ىو أخوىم، فيقولوف  (ُ)
ْٚ حمس :ك ُب غّب طاعة يكونوف قرناء الشياطْب ُب الدنيا كاآلخرة كما قاؿ ا٤بنفقْب أموا٥بم ُب ا٤بعاصي أ َ٘ َو

 ٌٚ ٠َ ََلُ َُرِي ُٟ ًِّْؼ ََلُ َطًَْفاًٛا َذ َِ ِٚ ُج رِ الرٍّْْحَ
ْْ ْٚ ذِ ٠احمس[، كقاؿ: ّٔ]الزخرؼ: ىجسَحْهُض َخ ُٙ َٚ َكَٖ ِي وا اَّلٍّ  =اْخُْشُ
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٠ًراحمسكلذلك قاؿ عقبو:  ٍُ َْ ًَْفاُن لَِربِِّٝ  الشيطاف يعمل، كأعمالو كلها ُب  إفَّ أم: " ،ىجسَوََكَن الظٍّ
ع أعمالو ُب الباطل، كقد كاف ٲبكنو أف ٯبعلها ُب ا٣بّب. كىو الؿ كاإلضالؿ، فقد ضيَّ الضَّ 
 لرسوخو ُب نفسو.  ؛عليو (ِ)ضارو ، ُب ذلك (ُ)جاد

ع أموالو ُب الباطل، كقد كاف ٲبكنو أف ٯبعلها ُب ا٣بّب. كقد أخذت عادة ر يضيّْ كا٤ببذّْ 
٤بشاركتو لو ُب كصفو، كمشاركة األخ  ؛التبذير ٖبناقو كاستولت عليو؛ فهو أخو الشيطاف

ا٤بآؿ، كُب سوء العاقبة ُب العاجل  ألخيو. كىو أخوه بامتثالو ألمره، كصحبتو لو ُب ا٢باؿ كُب
 .(ّ)"كاآلجل

 التفكر ُب آثار اإلسراؼ كعواقبو ا٤بَبتبة على البدف كالقلب كالفكر كالسلوؾ.  - ُِ
كسّبتو العطرة، فهو خّب قدكة ُب الزىد،  دكاـ النَّظر ُب سينَّة النيب  – ُّ

٢بقوؽ كالواجبات، كُب العناية كُب التطلع إٔب اآلخرة مع عدـ إغفاؿ اكُب القصد كاالعتداؿ، 
 بالنهوض كالريادة ٥بذه األمة ُب سائر آّاالت.

 .تذكر ا٤بوت كاآلخرة – ُْ
  

                                                                                                                                       

ا ََك٠ُٛا َحْهُتُدونَ = َ٘ ْٗ َو ُٟ ْزَواَج
َ
أم: اٝبعوا الظا٤بْب كأشباىهم من العصاة كآّرمْب، فعابد  ،[ِِ]الصافات: ىجسَوأ

الوثن مع عابد الوثن، كالسارؽ مع السارؽ، كالزا٘ب مع الزا٘ب، كاليهودم مع اليهودم، كالنصرا٘ب مع النصرا٘ب،  
ٌب كل إنساف مع نظرائو. كقيل: أزكاجهم قرناؤىم من الشياطْب ٰبشر كل كافر مع شيطانو. كقيل: نساؤىم الال

 على دينهم.
 ( جاد، أم: ماض ُب ذلك بعـز كإصرار.ُ)
( الضراكة: العادة. يقاؿ: ضرم الشيء بالشيء إذا اعتاده فال يكاد يصرب عنو. انظر: لساف العرب، مادة: )ضرم( ِ)

(ُْ/ِْٖ.) 
 (.ّٖٖ-ٖٓٓ( انظر ذلك مفصالن ُب كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف )ص:ّ)
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نيا إٔب من ىو دكنو، كأف يتطلَّع إٔب من ىو فوقو  - ُٓ أف ينظرى اإلنسافي ُب أمور الدُّ
بيل ا٤بهتدين، من ُب الربّْ كالطَّاعات؛ فإف ذلك أدعى ألف يػىتػىقىاؿَّ علمو كعبادتو، كيسلك س

الصَّرب على البالء، كالنَّظر إٔب ما ُب صاّب األعماؿ، كمن التَّبصر ُب أمور الدين، كمن التنافس 
ينظر إٔب من ىو أسفل منو؛ فإف ففي أمور الدنيا كزخارفها لعباده الصَّا٢بْب.  أعدَّه اهلل 

ُب  من ىو أعلى منو عليو، كال يزدريها. كينظر إٔب ذلك حقيقه بأف يشكرى نعمة اهلل 
كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كخصاؿ ا٣بّب،  ،كا١بهاد ،عوةكالدَّ  ،كالعلمً  ،ينالدّْ 

 عن رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةكما جاء ُب ا٢بديث:  الفاضلة،خالؽ األك 
إلى َمْن ىو َأْسَفَل الماؿ والَخْلق، فَػْليَػْنظُْر  فيإذا َنَظَر أحدُُكم إلى َمْن ُفضَّْل َعَلْيِو ))قاؿ: 

  . (ُ)((منو
 فهو، وًل تَػْنُظُروا إلى َمْن ىو فَػْوَقُكْم، منكماْنُظُروا إلى َمْن َأْسَفَل )): كُب ركاية

 .(ِ)((َأْجَدُر َأْف ًَل تَػْزَدرُوا نِْعَمَة اهللِ 
ألف ا٤برء ال يكوف ٕباؿ تتعلق  ؛ىذا ا٢بديث جامع ٤بعا٘ب ا٣بّب":  بن بطاؿاقاؿ 

فمٌب طلبت نفسو اللحاؽ بو  ،ا فيها إال كجد من ىو فوقومن عبادة ربو ٦بتهدن بالدين 
كال يكوف على حىاؿو خىًسيسىةو من الدنيا  ،وتػيقىرّْبيو من ربّْ  ا ُب زيادةو فيكوف أبدن  ،استقصر حالو

  فإذا تػىفىكَّرى ُب ذلك علم أف نعمة اهلل ،إال كجد من أىلها من ىو أىخىسُّ حىاالن منو
فػىيػىٍعظيمي  ،فػىيػيٍلًزـي نفسو الشٍُّكرى  ،ليو دكف كثّب ٩بن فيضّْلى عليو بذلك من غّب أىٍمرو أىٍكجىبىوي كصلت إ

  .(ّ)"اغتباطو بذلك ُب معاده

                                                

 [.ِّٔٗ[، مسلم ]َْٗٔالبخارم ] ( صحيحُ)
 [.ِّٔٗصحيح مسلم ]( ِ)
 (.ِّّ/ُُ(، فتح البارم، البن حجر )ُٗٗ/َُشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ّ)
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ألف الشخص إذا نظر إٔب من ىو فوقو ٓب  ؛ُب ىذا ا٢بديث دكاء الداء" :كقاؿ غّبه
ا يىٍأمىٍن أف يػيؤىثػّْرى  ا ليكوف ذلك داعين  ؛نظر إٔب من ىو أسفل منوأف ي :كىدىكىاؤيه .ذلك فيو حىسىدن

 .(ُ)"كرإٔب الشُّ 
نُػوّْ   أمرني خليلي))قاؿ:  عن أيب ذىر  ك  ِبُحبّْ المساكين، َوالدُّ

 .(ِ)(( ا٢بديثمنهم، وأمرني أف َأْنظَُر إلى من ىو دوني، وًل أنظر إلى من ىو فوقي
ه عن البذؿ كالعطاء، النظر بعْب البصّبة إٔب عاقبة من ٖبل كأمسك عن يد – ُٔ

 كاالعتبار بقصص السابقْب:
زكف األمواؿ كيبخلوف ػُب كتابو الكرٙب أبلغ ا٤بثل ٢باؿ الذين يكن قد ضرب اهلل ك 

ا إِنٍّ حمس :فقاؿ ُب قاركفّٔا،  َ٘ ٠ُٜزِ  ُٓ َٚ إْ ِ٘ َٜاهُ  ْ ْٗ َوآحَي ِٟ ْٚ ٠َُِْم ُم٠ََس َذَتَغ َنًَْٖ ِ٘ إِنٍّ َُاُروَن ََكَن 
ُٝ َِلَ  اَِتَ ٍَ رِِخنَي َ٘ ٍَ َْ َُيِبَّ إْ  َ َرْح إِنٍّ اَّللٍّ ٍْ َْ َت  ُٝ ُ٘ ِ إِذْ َُاَل ََلُ ٠َُْ ة ٍّ٠ ُِ وَِّل إْ

ُ
َوابْخَِو  ٠ُٜ76ُء ةِإُْهْػَتثِ أ

َّ وَ  ُ إَِْلْ َٚ اَّللٍّ ْخَص
َ
ا أ َٙ َْ  ْٚ ْخِص

َ
ًَا َوأ جْ َٚ ادلَّ ِ٘  َّ َْ حَنَْس َِٛػًَت ِخَرةَ َو ٌْ اَر ا ُ ادلٍّ ا آحَاَك اَّللٍّ َٙ  َتتِْو َْ ذًِ

 َٚ ِصِدي ٍْ ُٙ ْ َْ َُيِبَّ ال  َ رِْض إِنٍّ اَّللٍّ
َ َْ َصاَد ِِف ا ٍَ نٍّ  77إْ

َ
ْٗ أ ْٗ َحْهَٖ َ َول

َ
ُٝ لََعَ ِنٍْٖم ِنِْٜدي أ وحِيُخ

ُ
ا أ َٙ َُاَل إِجٍّ

ْزََثُ ََجًْها وَ 
َ
ةً َوأ ٍّ٠ُُ ُٝ ِْٜ٘ َطدَّ 

َ
٠َ أ ُٞ  ْٚ َ٘ ُروِن  ُِ َٚ إْ ِ٘ ْٚ َرتِِْٖٝ  ِ٘  َّ َٖ ْٞ َ

َ َُْد أ ُٗ اَّللٍّ ِٟ ِ ْٚ ُذ٠ُٛب ُل َخ
َ
َْ يُْصأ

ْجرُِم٠َن  ُٙ ْ وِتَ  78ال
ُ
ا أ َ٘  َٔ جًَْا يَا َْلَْج نَلَا ِ٘رْ ًَاةَ ادلَّ َٚ يُرِيُدوَن اْْلَ ِي ٌََخَرَج لََعَ ٠َُِِْ٘ٝ ِِف زِينَخِِٝ َُاَل اَّلٍّ

و َخّقٍ َنِلًٍم  ُٝ ََّلُ ْٗ  79َُاُروُن إٍِّٛ َٗ َويَُْٖس وح٠ُا إْهِْٖ
ُ
َٚ أ ِي َٔ  َوَُاَل اَّلٍّ ِٙ َٚ وََن َ٘ ْٚ آ َٙ ِ ِ َخْْيٌ ل ذ٠ََاُب اَّللٍّ

اةُِروَن  ٍّْ الػٍّ
ِ ا إ َٞ ا ٍِّ َْ يَُٖ ْٚ  :7َغاِْلًا َو ِ٘  ُٝ وَٛ ْٚ ٌِئٍَث َحُُْٜصُ ِ٘ ا ََكَن ََلُ  َٙ رَْض َذ

َ َْ َٜا ةِِٝ َوبَِدارِهِ ا ٍْ ٌََخَص
 َٚ َْٜخُِصِي ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ا ََكَن  َ٘ ِ َو َٚ  ;7ُدوِن اَّللٍّ ِي ْغتََح اَّلٍّ

َ
َ  َوأ نٍّ اَّللٍّ

َ
٠ل٠َُن َويَْسأ ُِ ْمِس َح

َ َْ ُٝ ةِا ََكَٛ َ٘ ٠ٍّْٜا  َٙ َت
 ُٝ ٍّٛ

َ
َٜا َويَْسأ ِ ًَ ة ُ َنًََْٖٜا َْلََص ٍّٚ اَّللٍّ َ٘ ْن 

َ
َْ أ ِدُر ل٠َْ ِْ ِ َويَ ْٚ نَِتادِه ِ٘ ْٚ يََظاءُ  َٙ ِ ُِٖح  يَبُْصُؿ الّرِْزَق ل ٍْ َْ ُح

 [.ِٖ-ٖٔ]القصص: ىجس>7إََْكٌُِروَن 
                                                

 (.ِّّ/ ُُفتح البارم، البن حجر ) (ُ)
ي ُب )السنن( [، كالبيهقٖٕٓ[، كالطربا٘ب ُب )الصغّب( ]ْْٗ[، كابن حباف ]ُُِْٓأخرجو أٞبد ]( ِ)

 (: "رجالو رجاؿ الصحيح غّب سالـ أيب ا٤بنذر كىو ثقة".ِٓٔ/ٕ)  [. قاؿ ا٥بيثمئَُِٖ]
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ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 واضثالثوناضخاطسػاضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اضجضوسػسيػاضطجاضسػاضتيػُغْصَغرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 باضدغنػوأعضهوغدتؼزأػسغؼاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
الدين في المجالس التي ُيْكَفر وُيستهزأ فيها ب أوًًل: خطورة الجلوس

 :وأىلو
  ا١بلوس ُب آّالس الٍب ييٍكفىر كيستهزأ فيها بآيات اهلليتساىل كثّبه من الناس ُب 

 مع ما يَبتب على ذلك من األثر. كقد كرد ُب ذلك الوعيد الشديد ُب اآلخرة كما سيأٌب.
فمن ظلم النفس: صحبةي أىل الشرّْ كالفساد، كموافقةي حاؿ أىل الباطل الذين ٱبوضوف 

، بالباطل كآّالس الٍب ٱبوض الناس فيها كالَبددي على أماكن الشُّبهات ،آيات اهلل ُب 
مظهرنا فال يأمن السالك فيها على نفسو، ككذلك: ٦بالسةي من كاف مبتدعنا، داعينا إٔب بدعتو، 

٥با، فال ٯبالس كقت بدعتو كدعوتو، كال يسمع منو إال إذا كاف ُب حاؿ الذّْكرل كا٤بناقشة 
؛ ألف ٦بالستو كا٤ب ٗبثابة التشريع لو، كقد يتمادل  -كا٢بالة ىذه–ناكرة كالبحث عن ا٢بقّْ

ْن إِذَا حمس: بسبب ذلك ُب ضاللو كإضاللو،  كما قاؿ اهلل 
َ
َِٓخاِب أ ْٗ ِِف إْ َل َنًَُْٖس َوَُْد َٛزٍّ

ُهُدوا  ِْ َٓ َت ا ٌَ َٟ ِ  ة
ُ
َزأ ْٟ ا َويُْصَخ َٟ ِ ُر ة ٍَ ِ يُْس ْٗ آيَاِت اَّللٍّ ِْٙهُخ ْٗ َخِتٍّ َُي٠ُُؽ٠ا ِِف َخِديٍد َدْْيِهِ َش ُٟ َه َ٘

َٗ ََجًًِها ٍّٜ َٟ َٚ ِِف َج َٜاٌِِنَِي َوإََْكٌِرِي ُٙ ْ َ َجاُِ٘م ال ْٗ إِنٍّ اَّللٍّ ُٟ ِ٘رُْٖ ْٗ إِذًا  كقاؿ  [،َُْ]النساء: ىجسإٍُِّٛس
: َخِتٍّ َُيُ حمس ْٗ ُٟ ْنرِْض َخْٜ

َ
َٜا ٌَأ ِ َٚ َُي٠ُُؽ٠َن ِِف آيَاح ِي يَْج اَّلٍّ

َ
ا ِإَوَذا َرأ ٍّ٘ ٠ُؽ٠ا ِِف َخِديٍد َدْْيِهِ ِإَو

ِٙنيَ  ِ ال ٠ِْم إلٍّ َِ َم إْ َ٘ َرى  ْْ ُهْد بَْهَد اَّّلِ ِْ َٓ َت ًَْفاُن ٌَ َّ الظٍّ ٍّٜ   [.ٖٔ]األنعاـ: ىجسيُنِْصيَ
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 اهلل كلفظ ا٣بوض ُب اللغة عبارة عن ا٤بفاكضة على كجو العبث كاللعب، قاؿ "
َم احمسحكاية عن الكفار:  َ٘ ٍّٜا ََن٠ُُض  كإذا سئل الرجل عن قـو فقاؿ:  [،ْٓ]ا٤بدثر: ىجسْْلَانِِؾنيَ َوُك

 :. قاؿ القشّبم (ُ)"تركتهم ٱبوضوف أفاد ذلك أهنم شرعوا ُب كلمات ال ينبغي ذكرىا
. ذرىم ككحشتهم ٕبسن اإلعراض عنهم، (ِ)ا٢بالة، كال ترد عليهم ببسط القالة ُبال توافقهم "

ِٚ حمس : اهللقاؿ  .(ّ)"نقباضكالبعد عن اإلصغاء إٔب هتاكيشهم ٕبسن اال ْنرِْض َن
َ
َوأ

  [.ُٗٗألعراؼ:]ا ىجساْْلَاِٖٞنِيَ 
َْْرىحمس :كقولو  فتعم اآلية كل ظآب، فال . "النهي بعد أف تذكرأم:  ،ىجسَبْهَد اَّّلِ

٘بوز ألحد ٦بالستهم مع ترؾ النكّب عليهم، كال يكفي أف ينكر كٯبلس؛ ألنو يكوف ببقائو 
 .(ْ)"لرضا بفعلهم، كنقض بالفعل إنكاره عليهم بالقوؿمعهم قد أظهر ما يدؿ على ا

الفًب من فًب الشبهات، كفًب الشهوات، كبْبَّ لنا أف  كقد حذَّرنا النيب 
الذم كمن فًب الشبهات: فًب أئمة الضالؿ، كالدجاؿ الٍب تتعلق بالشُّبهات خطرىا أعظم، 

حياء األرض، كٗبا يظهر على يديو يفًب الناس ٗبا ٯبرم على يديو من اآليات، كإنزاؿ ا٤بطر كإ
ـٌ عليو أف يدخل . ففي ا٢بديث: ))من عجائب كخوارؽ للعادات يأتي الدَّجَّاؿ، وىو ُمَحرَّ

نَِقاَب المدينة، بعض السَّْباخ التي بالمدينة، فيخرج إليو يومئذ رجل ىو خير الناس، أو 
 وؿ اهلل من خير الناس، فيقوؿ أشهد أنك الدَّجَّاؿ، الذي حدثنا عنك رس

َحِديَثو، فيقوؿ الدَّجَّاؿ: أرأيت إف قتلت ىذا، ثم أحييتو ىل َتُشكُّوف في األمر؟ 

                                                

 (.َِٕ/ٖ(، تفسّب ابن عادؿ )ٕٗ/ّ(، غرائب القرآف كرغائب الفرقاف )ِِ/ُّمفاتيح الغيب ) (ُ)
 ( أم: بكثرة القوؿ.ِ)
 (.ُْٖ/ُ( لطائف اإلشارات )ّ)
 .(ُِّتفسّب ابن باديس )ص: (ْ)
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فيقولوف: ًل، فيقتلو ثم يحييو، فيقوؿ حين يحييو: واهلل ما كنت قطُّ َأَشدَّ بصيرة مني 
، فيقوؿ الدَّجَّاؿ: َأقْػتُػُلُو َفال ُأَسلَُّط عليو  . (ُ)((اليـو

الدَّجَّاؿ إذا َخَرَج ماًء  معإفَّ أنو قاؿ: ))  عن النيب  عن حذيفةك 
ونارًا، فأمَّا الذي يَػَرى النَّاس أنَّها النَّار فماء بارٌد، وأمَّا الذي يَػَرى النَّاس أنَّو ماٌء بارٌد فناٌر 

 .(ِ)((فَِإنَُّو َعْذٌب بارِدٌ  ؛الذي يَػَرى أنَّها نارٌ  فيفَػْليَػَقْع  منكمُتْحِرؽ، فمن َأْدَرَؾ 
من يستمع  يأٌب أف من الصور ا٤بضلة عن ا٢بق كا٤بنكرة، كا٤بتوعد عليها بالعذاب:كس

، كرٗبا نقلو ُب اآلفاؽ فأضلَّ غّبه؛ فلذلك ينبغي  إٔب الكذب كيتأثر بو فيىًضلُّ عن ا٢بقّْ
 االحَباز عن ٠باع الكذابْب كا٤بنافقْب.

ِ حمس : اهللقاؿ  َّ اَّلٍّ َْ ََيُْزْٛ ا الرٍُّش٠ُل  َٟ حَّ
َ
َٚ َُال٠ُا يَا أ ِي َٚ اَّلٍّ ِ٘ رِ  ٍْ َٚ يَُصارُِن٠َن ِِف إُْس ي

٠ٍْم آَخرِ  َِ ِ اُن٠َن ٕ ٍّٙ ِذِب َش َٓ اُن٠َن لِْٖ ٍّٙ اُدوا َش َٞ  َٚ ِي َٚ اَّلٍّ ِ٘ ْٗ َو ُٟ ْٚ ٠ُُُٖبُ ِ٘ ْٗ حُْؤ َ ْٗ َول ِٟ ٠ٌَْاِٞ
َ
ا ةِأ ٍّٜ َ٘ ْٗ آ َ َٚ ل ي

٠ل٠ُنَ  ُِ ْٚ بَْهِد َم٠َاِؽهِِٝ َح ِ٘  َٗ ِ ح٠َُك َُيَّر٠ٌَُِن إََْك
ْ
ْٗ حُْؤح٠َْهُ ٌَاْخَذُروا  يَأ َ َذا ٌَُخُذوهُ ِإَوْن ل َٞ  ْٗ وحِيُخ

ُ
إِْن أ

 ِّٟ ْن ُحَف
َ
ُ أ ْٗ يُرِدِ اَّللٍّ َ َٚ ل ِي َّ اَّلٍّ ِ وَٕه

ُ
ِ َطيْئًا أ َٚ اَّللٍّ ِ٘ َّ ََلُ  ِٖ ْٙ ْٚ َت ٌََٖ ُٝ ُ ٌِخْنَخَ ْٚ يُرِدِ اَّللٍّ َ٘ ْٗ ِِف َو ُٟ َ ْٗ ل ُٟ َر ٠ُُُٖبَ

 ٌْ ْٗ ِِف ا ُٟ َ ًَا ِخْزٌي َول جْ ٌٗ ادلَّ   [.ُْ]ا٤بائدة: ىجسِخَرةِ َنَذاٌب َنِلً
ْـّ  قاؿ ك  ْٗ حمس اليهود: ُب ذ ْدِج ٌَإِْن َجاُءوَك ٌَاْخُس ال٠َُن لِٖصَّ زٍّ

َ
ِذِب أ َٓ اُن٠َن لِْٖ ٍّٙ َش

 ْٗ ُٟ َٜ ْٗ ةَيْ َْٙج ٌَاْخُس َٓ وَك َطيْئًا ِإَوْن َخ ْٚ يَُُضَّ ٌََٖ ْٗ ُٟ ْٗ ِإَوْن تُْهرِْض َخْٜ ُٟ ْنرِْض َخْٜ
َ
ْو أ

َ
ْٗ أ ُٟ َٜ  ةَيْ

ِصِفنيَ  ِْ ُٙ ْ َ َُيِبَّ ال  . -كقد تقدـ بياف ذلك- [ِْ]ا٤بائدة: ىجسةِإِِْْصِؿ إِنٍّ اَّللٍّ
 

  

                                                

 [.ِّٖٗ[، مسلم ]ُِّٕ، ُِٖٖ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.ِّٓٗ، ِّْٗ[، مسلم ]َُّٕ، َّْٓ( صحيح البخارم ]ِ)
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 ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج: 
البعد عن أئمَّة الضَّالؿ كأصحاب البدع كاألىواء كمناىجهم، كاإلعراض عن  - ُ

 ا١باىلْب:
ؿ، أك االستماع إليهم من خالؿ كسائل كىذا يشمل البعد عن ٦بالس أئمة الضال

 اإلعالـ، أك مطالعة كتبهم من غّب متأىّْلو لردّْ شيبىًهًهم كتفنيدىا.
 صحبة الصا٢بْب األخيار، كالبعد عن ا٤بفسدين األشرار: – ِ
 : قاؿ؛ بسبب صحبتهم ألىل الفساد، فارعن ندـ أىل النَّ  أخرب اهلل قد ك 

ُٗ حمس ِ ال ًٓ َوي٠ََْم َحَهؼَّ إلٍّ َم الرٍُّش٠ِل َشبًِ َ٘ َْذُت  ٠ُل يَا َْلْتَِِن اُتٍّ ُِ ْٗ  Kلََعَ يََديِْٝ َح َ يَا َويََِْٖت َْلْتَِِن ل
 ًٓ ًٛا َخًِٖ َٓ ِْذ ٌُ ُتٍّ

َ
ًْ  Lأ نَْصاِن َخُذو ِ

ّْ ِ ًَْفاُن ل رِ َبْهَد إِذْ َجاَءِّن َوََكَن الظٍّ
ْْ ِٚ اَّّلِ ٍِِّٖن َن َؽ

َ
ْد أ َِ َٕMىجس 

ْٗ لََعَ بَْهٍؼ يَتََصاَءل٠َُن حمس :يقوؿ اهلل ك  [،ِٗ-ِٕ]الفرقاف: ُٟ َٔ َبْهُؾ ْرتَ
َ
ْٗ إِّّنِ  50ٌَأ ُٟ ِْٜ٘ ٌٔ ِ َُاَل َُان

 ٌٚ رنَِي   51ََكَن َِل َُرِي َػّدِ ُٙ ْ َٚ ال ِٙ َ َّ ل إٍِّٛ
َ
٠ُل أ ُِ ٠َُٜن  52َح ِدي َٙ َ إٍِّٛا ل

َ
ا أ ً٘ ا حَُراةًا وَِنَلا ٍّٜ ِ٘خَْٜا َوُك إَِذا 

َ
َُاَل  53أ

فٍّ  ُ٘  ْٗ جْخُ
َ
ْٔ أ ِٗ  54ُِٖه٠َن َٞ ََٖم ٌََرآهُ ِِف َش٠َاءِ اْْلَِدً ٍـّ ِٚ  55ٌَا ِ إِْن ِْْدَت ََُٕتْدِي ُث  56َُاَل حَاَّللٍّ َٙ َْ ِْٛه َول٠َْ

 َٚ ْدَُضِي ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ُْٜج  ُٓ ًِّتنَِي  57َرَّبِ َٕ َٙ ِ ُٚ ة ا ََنْ َٙ َذ
َ
بنَِي  58أ َهذٍّ ُٙ ِ ُٚ ة ا ََنْ َ٘ وََّل َو

ُ َْ َٜا ا ٍّْ َم٠ْحَتَ
ِ إِنٍّ  59إ

 ُٗ ٠ُْز إَْهِلً ٍَ ٠َ إْ ُٟ َ َذا ل ِٔ إَْهاِم٠ُٖنَ  :5َٞ َٙ ًَْه ْ َذا ٌَٖ َٞ  ِٔ ِٙرْ ِ  :كقاؿ  [،ُٔ-َٓ]الصافات: ىجس;5 ل
ا حمس ٍّ٘ ِ ِإَو ْٗ َخِتٍّ َُي٠ُُؽ٠ا ِِف َخِديٍد َدْْيِه ُٟ ْنرِْض َخْٜ

َ
َٚ َُي٠ُُؽ٠َن ِِف آيَاحَِٜا ٌَأ ِي يَْج اَّلٍّ

َ
ِإَوَذا َرأ

ًَْفاُن ٌَ  َّ الظٍّ ٍّٜ ِٙنيَ يُنِْصيَ ِ ال ٠ِْم إلٍّ َِ َم إْ َ٘ َرى  ْْ ُهْد بَْهَد اَّّلِ ِْ فهذا تنفّبه من [. ٖٔ]األنعاـ: ىجسَٓ َت
 صحبة أىل السوء كالباطل.

سألِب بعض من لو دراية بعلـو " :العالمة ٧بمد خضر حسْب يقوؿ الشيخ 
فهل يوجد ىذا  بْب الفضالء، الصداقة ال تدـك إالَّ  ا٢بكماء يقولوف: إفَّ  الفلسفة، فقاؿ: إفَّ 

ٍّْ حمس :ا٤بعُب ُب القرآف؟ فقلت لو: يقوؿ اهلل 
ِ ْٗ ِِلَْهٍؼ َنُدوٌّ إ ُٟ هٍِذ َبْهُؾ َ٘ ُء ي٠َْ ٍّٓ ِخ

َ َْ ا
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خٍِّنِيَ  ُٙ ْ كلو مع -الفضالء يستمركف على صداقتهم  فهذا يدؿ على أفَّ  ،[ٕٔ]الزخرؼ: ىجسال
 .(ُ)"-األىواؿ العظيمة

دىم ُب الدنيا: الصديقى الصاّب كالناصح، كما أخربى كُب ا٤بقابل يتحسَّري أىلي النَّار؛ لفق
ُْٙجرُِم٠َن حمس :عنهم بقولو  اهلل  ْ ٍّْ ال

ِ ٍَّٖٜا إ َؽ
َ
ا أ َ٘ ْٚ َطاٌِهنَِي  99َو ِ٘ ا نَلَا  َٙ َْ  100َذ َو

ٍَ َْحًٍِم   [.َُُ-ٗٗ]الشعراء:  ىجس101َغِدي
  :البدعة أرض من ا٣بركج  - ّ

. السلف فيها ييسب ببلد يقيم أف ألحدو  ٰبل ال: يقوؿ مالكنا ٠بعت: القاسم ابن قاؿ
َٚ حمس:  اهلل قاؿ عنو، نزؿ تغيّبه على ييقدر ٓب إذا ا٤بنكر فإف صحيح؛ كىذا ِي يَْج اَّلٍّ

َ
ِإَوَذا َرأ

ًَْفاُن ٌَ  َّ الظٍّ ٍّٜ ا يُنِْصيَ ٍّ٘ ِ ِإَو ْٗ َخِتٍّ َُي٠ُُؽ٠ا ِِف َخِديٍد َدْْيِه ُٟ ْنرِْض َخْٜ
َ
َٓ َُي٠ُُؽ٠َن ِِف آيَاحَِٜا ٌَأ

ِٙنيَ  ِ ال ٠ِْم إلٍّ َِ َم إْ َ٘ َرى  ْْ ُهْد بَْهَد اَّّلِ ِْ  .[ٖٔ]األنعاـ: ىجسَت
 اإلعراض عن اللغو:  - ْ

ْٗ حمس :اهلل قاؿ  إُُس َٙ ْخ
َ
ْٗ أ انُلَا َوَُٕس َٙ ْخ

َ
ُٝ َوَُال٠ُا نَلَا أ ْنَرُؽ٠ا َخْٜ

َ
ٍّْٖي٠َ أ ُِٙه٠ا ال ِإَوَذا َش

َْ َٛبَْخِغ اْْلَاِٖٞنِيَ   ْٗ ٌم َنًَُْٖس َٓ كإذا مر أىل ا٤بركءة على أصحاب كا٤بعُب: " .[ٓٓ]القصص: ىجسَش
اللغو تنزىوا عن مشاركتهم ك٘باكزكا ناديهم فكانوا ُب حاؿ كرامة، كىذا ثناء على ا٤بؤمنْب 

٠ًاحمس: بَبفعهم على ما كانوا عليو ُب ا١باىلية كقولو  ْٟ َ ْٗ َٕهًِتا َول ُٟ َٜ َُذوا دِي َٚ اُتٍّ ِي  ىجسَوَذرِ اَّلٍّ
ْهرُِؽ٠نَ حمس :، كقاؿ (ِ)"[َٕ]األنعاـ: ُ٘ ٍّْٖي٠ِ  ِٚ ال ْٗ َن ُٞ  َٚ ِي وا حمس كقاؿ: ،[ّ]ا٤بؤمنوف: ىجسَواَّلٍّ ِإَوَذا َمرَّ

ا ً٘ وا َِْرا ٍّْٖي٠ِ َمرَّ  ،أم: إذا مركا بأىل اللغو كا٤بشتغلْب بو مركا معرضْب عنهم" [،ِٕ]الفرقاف: ىجسةِال
ال . ف(ّ)"كل كالـ ال خّب فيوا ميٍكرًًمْبى أىنٍػفيسىهيٍم عن ا٣بوض معهم ُب لغوىم، كىو  كرامن 

 . كىي ٦بالس اللهو كالغناء كالغيبة ك٫بوىا ،ٰبضركف ٧باضر الباطل الٍب كاف ٰبضرىا ا٤بشركوف
                                                

 (.َٗٓ/ُ( موسوعة األعماؿ الكاملة، للعالمة ٧بمد ا٣بضر حسْب )ُ)
 (.ٕٗ/ُٗالتحرير كالتنوير ) (ِ)
 (.ٕٗ/ٔأضواء البياف ) (ّ)
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فقاؿ  ا٣بائضْب ُب آياتو،عن ٦بالسة  كذلك نبيو   كقد هنى اهلل 
 :َخِتٍّ حمس ْٗ ُٟ ْنرِْض َخْٜ

َ
َٜا ٌَأ ِ َٚ َُي٠ُُؽ٠َن ِِف آيَاح ِي يَْج اَّلٍّ

َ
ِ ِإَوَذا َرأ  ىجس َُي٠ُُؽ٠ا ِِف َخِديٍد َدْْيِه

كٓب يبْب كيفية خوضهم فيها، الٍب ىي سبب منع ٦بالستهم، كٓب يذكر " [.ٖٔ]األنعاـ:اآلية 
حكم ٦بالستهم ىنا، كبْب ذلك كلو ُب موضع آخر، فبْب أف خوضهم فيها بالكفر 

ْن إِذَ حمسكاالستهزاء بقولو: 
َ
َِٓخاِب أ ْٗ ِِف إْ َل َنًَُْٖس  َوَُْد َٛزٍّ

ُ
َزأ ْٟ ا َويُْصَخ َٟ ِ ُر ة ٍَ ِ يُْس ْٗ آيَاِت اَّللٍّ ِْٙهُخ ا َش

 ْٗ ُٟ َه َ٘ ُهُدوا  ِْ َٓ َت ا ٌَ َٟ ِ كبْب أف من جالسهم ُب كقت خوضهم فيها  .[َُْالنساء:]اآلية  ىجسة
ْٗ حمسمثلهم ُب اإلٍب، بقولو:  ُٟ ِ٘رُْٖ ْٗ إِذًا  ا، ٍب تذكر بقولو ، كبْب حكم من جالسهم ناسين ىجسإٍُِّٛس

احمس ىنا: ٍّ٘ ِٙنيَ  ِإَو ِ ال ٠ِْم إلٍّ َِ َم إْ َ٘ َرى  ْْ ُهْد بَْهَد اَّّلِ ِْ َٓ َت ًَْفاُن ٌَ َّ الظٍّ ٍّٜ  . (ُ)"[ٖٔ]األنعاـ: ىجسيُنِْصيَ
 

 

  

                                                

 (.ْٖٓ/ُ( ا٤بصدر السابق )ُ)
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واضثالثون اضدادسػاضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 رػوقػاضواضدغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 أوًًل: تعريف العقوؽ:
 العقوؽ في اللية: – ٔ

( كاًلدىهي يػىعيقُّ  (   بوزف:)عيقيوقنا( ك)مىعىقَّةن(  -بالضم-ك)عىقَّ ( ك)عيقىقه مشقَّة فهو )عىاؽّّ
. كىٝبىٍعي عىاؽ    .(ُ)كاًفر كىكىفىرىة  مثل:)عىقىقىةه(  :كىعيمىرى

 إذا قطعهما كٓب يىًصلٍ  :اعىقَّ فالف كالديو يعقُّهما عقوقن " :أنو يقاؿ  كذكر األزىرم
 .(ِ)"رىًٞبىو منهما

كعىقَّ كالده يػىعيقُّو عىقِّا كعيقوقا: شقَّ عصا طاعتو، كقد  :( احملكم)كقاؿ صاحب 
 .(ّ)"رجل عيقيقه كىعقىقه كعىقّّ كعىاؽّّ ٗبعُب كاحد. ك يػيعىمُّ بلفظ العيقوؽ ٝبيع الرًَّحم

آذاه كعصاه كخرج  ا فهو عىاؽَّ إذايقاؿ: عىقَّ كالده يػىعيقُّو عقوقن " :كقاؿ ابن األثّب 
  .(ْ)"بو عليو. كىو ًضدُّ الربّْ 

  

                                                

 (. ُِٖٓ/ْرم، مادة: )عقق( )( الصحاح، للجوىُ)
 (.ْٖ/ُهتذيب اللغة ) ( (ِ)
 (.ُِٔ/ُّ) عمدة القارم(، ٕٖ/ِ( كانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )ْٓ/ُ) احملكم كاحمليط األعظم (ّ)
 (.ِٕٕ/ّ( النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )ْ)
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عىقَّ  :كمنو يقاؿ .شىقَّوي ٗبعناه :كما يقاؿ  ،عىقَّ ثػىٍوبىو :يقاؿ .الشَّقُّ  :أصل اٍلعىقّْ  كيقاؿ:
 .(ُ)عىقىقىة :كا١بمع ،عىاؽّّ  فهوإذا عصاهي كترؾى اإلحسافى إليو  (قػىعىدى ) :باب منالولدي أباهي عيقيوقنا 

 
 قوؽ في اًلصطالح:الع – ٕ

ترُؾ طاعِة أحِد الوالدين أو كالىما فيما ًل كالعقوؽ ُب االصطالح يقابلي الربَّ، كىو: )
معصية فيو، وقطُع الصلة بهما، وترؾ اإلحساف إليهما فضاًل عن النفقة الواجبة، وكل 

األذى أو الحزف، ويعم ذلك ما كاف على سبيل  أو ألحدىماقوؿ أو فعل يسبب لهما 
ِر الت  (.والُعُبوسصريح وما كاف إظهارًا للتَّأفُِّف والتََّضجُّ

على أف  كقد نص الرسوؿ " : عز الدين بن عبد السالـقاؿ اإلماـ 
عقوؽ الوالدين من الكبائر، مع ا٣بالؼ ُب رتب العقوؽ، كٓب أقف ُب عقوؽ الوالدين كال فيما 

 .(ِ)"ٱبتصاف بو من ا٢بقوؽ على ضابط أعتمد عليو
عقوؽ الوالدين معدكد من أكرب الكبائر ُب ىذا " : ابن دقيق العيدإلماـ كقاؿ ا

إال أف ضبط الواجب من الطاعة  ،لعظم حق الوالدين ؛شك ُب عظم مفسدتو كال .ا٢بديث
 .(ّ)"٥بما، كاحملـر من العقوؽ ٥بما فيو عسر، كرتب العقوؽ ٨بتلفة

 ( فتاكل البلقيِب)ففي  ،كبينهم ُب حد العقوؽ خالؼكُب )ركح ا٤بعا٘ب(: "
كإٔب تفاريعها ليحصل ا٤بقصود ُب  ،كاحتيج إٔب بسط الكالـ عليها ،مسألة قد ابتلي الناس ّٔا

إذ اإلحالة على  ؛كىي السؤاؿ عن ضابط ا٢بد الذم يعرؼ بو عقوؽ الوالدين ،ضمن ذلك
ليس  إذ الناس ٙبملهم أغراضهم على أف ٯبعلوا ما ؛العرؼ من غّب مثاؿ ال ٰبصل ا٤بقصود

                                                

 (.ِِْ/ِ( ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )عقق( )ُ)
 (.ِْ/ُ) ّب األناـقواعد األحكاـ ُب مصا (ِ)
 (.ِٕٓ -ِْٕ /ِ) إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ (3)
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 لو كاف لو على أبيو حق شرعي كىو أنو مثالن  ،فال بد من مثاؿ ينسج على منوالو ،ابعرؼ عرفن 
ال؟  ا أكفهل يكوف ذلك عقوقن  -كلو حبسو-ليأخذ حقو منو  ؛فاختار أف يرفعو إٔب ا٢باكم

بضابط  كقد فتح اهلل  ،ىذا ا٤بوضع قاؿ فيو بعض األكابر: إنو يعسر ضبطو :أجاب
فأقوؿ: العقوؽ ألحد الوالدين ىو أف يؤذيو ٗبا  ،االفتاح العليم أف يكوف حسنن أرجو من فضل 

أك أف ٱبالف  ،فينتقل بالنسبة إليو إٔب الكبائر ،ا من ٝبلة الصغائرلو فعلو مع غّبه كاف ٧برمن 
ما ٓب  ،أمره أك هنيو فيما يدخل منو ا٣بوؼ على الولد من فوت نفسو أك عضو من أعضائو

أك ُب  ،كليس بفرض على الولد ،أك أف ٱبالفو ُب سفر يشق على الوالد ،ذلكيتهم الوالد ُب 
 .(ُ)"أك فيو كقيعة ُب العرض ٥با كقع ،غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع كال كسب فيو

كل   :العقوؽ احملـر :كأما أف العقوؽ ما ىو فإنا قائلوف فيو" :كقاؿ ابن الصالح 
 :كرٗبا قيل. مع كونو ليس من األفعاؿ الواجبة ،ا ليس با٥بْبين فعل يتأذل بو الوالد أك ٫بوه تأذّْ 

كقد أكجب   .ك٨بالفة أمرٮبا ُب كل ذلك عقوؽ ،طاعة الوالدين كاجبة ُب كل ما ليس ٗبعصية
ٯبوز لو السفر ُب  :كليس قوؿ من قاؿ من علمائنا .كثّب من العلماء طاعتهما ُب الشبهات

كفيما ذكرتو  ،فإف ىذا كالـ مطلق ؛الف ٤با ذكرتكُب التجارة بغّب اذهنما ٨ب ،طلب العلم
 .(ِ)"-مكاهلل أعل-بياف لتقييد ذلك ا٤بطلق 

كىو  ،مشتق من العق -بضم العْب ا٤بهملة-كالعقوؽ " :كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
إال ُب شرؾ أك  ،صدكر ما يتأذل بو الوالد من كلده من قوؿ أك فعل :كا٤براد بو ،القطع

 بوجوب طاعتهما ُب ا٤بباحات فعالن   بن عطيةاكضبطو  .الوالدما ٓب يتعنت  ،معصية
تعارض  عندتقدٲبهما  :كمنو ،كفركض الكفاية كذلك ،كاستحبأّا ُب ا٤بندكبات ،اكتركن 

ٕبيث يػىفيوتي عليو فعل كاجب إف استمر  -مثالن –كىو كمن دعتو أيمُّوي لًييمىرّْضىهىا  ،األمرين

                                                

 (.ٖٓ/ٖمفصالن ُب ركح ا٤بعا٘ب، لأللوسي ) بياف ىذا الضابطانظر ( ُ)
 (.َُِ)ص: فتاكل ابن الصالح (2)
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ٍتوي  ،عندىا اريكيوي مع  ككافٍأنًيًسًو ٥با كغّب ذلك لو تركها كىفػىعىلىوي تى  منكيفوت ما قىصىدى ٩بَّا ٲبيًٍكني تىدى
 .(ُ)"ؿ الوقت أك ُب ا١بماعةفوات الفضيلة كالصالة أكَّ 

 ،بر الوالدين مأمور بو، كعقوؽ كل كاحد منهما ٧بـر": كقاؿ اإلماـ النوكم 
ا، فأما برٮبا، فهو اإلحساف معدكد من الكبائر بنص ا٢بديث الصحيح، كصلة الرحم مأمور ّٔ
كغّبىا ٩با ليس ٗبنهي  ،إليهما، كفعل ا١بميل معهما، كفعل ما يسرٮبا من الطاعات هلل 

 أف رسوؿ اهلل  :(صحيح مسلم)عنو، كيدخل فيو اإلحساف إٔب صديقهما، ففي 
 .(ِ)((الولد أىل ود أبيو صلةُ  :إف َأبَػرَّ اْلِبرّْ ))قاؿ: 

ا ليس با٥بْب، أتى بو الولد ٩با يتأذل بو الوالد، أك ٫بوه تأذين  كأما العقوؽ، فهو كل ما
مع أنو ليس بواجب. كقيل: ٘بب طاعتهما ُب كل ما ليس ٕبراـ، فتجب طاعتهما ُب 

 الشبهات.
 .(ّ)"عن كثّب من العلماء، أك أكثرىم (اإلحياء)كقد حكى الغزإب ىذا ُب 

لى أف طاعة األبوين كاجبة ُب أكثر العلماء ع" :كنص ما قالو اإلماـ الغزإب 
حٌب إذا كانا يتنغصاف بانفرادؾ عنهما بالطعاـ  ،كإف ٓب ٘بب ُب ا٢براـ احملض ،الشبهات

ككذلك ليس لك أف . كرضا الوالدين حتم ،ألف ترؾ الشبهة كرع ؛فعليك أف تأكل معهما
ألنو  ؛الـ نفلكا٤ببادرة إٔب ا٢بج الذم ىو فرض اإلس ،تسافر ُب مباح أك نافلة إال بإذهنما

إال إذا كنت تطلب علم الفرض من الصالة كالصـو  ،كا٣بركج لطلب العلم نفل. على التأخّب

                                                

 تفسّب ،(ْٔ/ُْ) القرطيب تفسّب ،(ّْٗ/ْ) ،(الوجيز احملرر) عطية ابن تفسّب: كانظر (،َْٔ /َُفتح البارم )( ُ)
 (.ِْ/ٔ، ٙبفة األحوذم )(ُِّ/ْ( )ا٢بساف ا١بواىر) الثعاليب

 [.ِِٓٓ(  صحيح مسلم ]ِ)
 (.َُْ/ُ) الديباج(، ٕٖ/ِ(، كانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )َّٗ/ٓ) ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب (ّ)
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كذلك كمن يسلم ابتداء ُب بلد ليس فيها من يعلمو شرع  ،كٓب يكن ُب بلدؾ من يعلمك
 .(ُ)"كال يتقيد ٕبق الوالدين ،اإلسالـ فعليو ا٥بجرة

 
 مظاىر العقوؽ:  – ٖ

 ثّبة تدخل ُب التعريف:كللعقوؽ مظاىر ك
 ر من أمرٮبا أك أمر أحدٮبا فضالن عن رفع الصوت كالصراخ.جمنها: التأفف كالتض

 تركو. ُب عليو ضرر ال ما ترؾ كُب بو، يأمراف ما ٝبيع ُب كمنها:  أف ال يطيعهما
كمنها: كترؾ اإلحساف إليهما فضالن عن النفقة الواجبة، كالتقتّب عليهما ُب اإلنفاؽ مع 

 درة كالسعةالق
 كمنها: التسبب ُب إدخاؿ األذل أك ا٢بزف عليها ُب قوؿ أك فعل.

اإلصغاء إٔب حديثهما،  كمنها: عدـ التأدب ُب حضرهتما ُب قوؿ أك فعل، كعدـ
 ك٦بادلتهما ُب كل أمر.

كمنها: عدـ الصرب على تغّب حا٥بما أك حاؿ أحدٮبا عند الكرب أك ا٤برض، كترؾ العناية 
 احتياجاهتما. كتلبيةالالزمة ّٔما، 

ك٩با يؤسف ما ٰبصل من عقوؽ  عليهما. أك األكالد الزكجة مصلحة كمنها: تقدٙب 
األكالد، أك من تفضيلو للزكجة على األـ ُب العطاء كالربّْ كاحملبة، فمن ذلك: تقدٙب كالـ زكجتو 

مو ما ال يشَبم ألمو، كإف اشَبل أل -مثالن -على كالـ أمو، ككذلك من يشَبم لزكجتو 
 ا١بحود كنكراف اإلحساف. اختار األردأ كما قيمتو أقل ٩با اشَباه ألمو، كذلك من

  

                                                

 (.ُِٖ/ِ) إحياء علـو الدين (ُ)
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كمنها: االستغالؿ أك التفريط فيما ٲبتلكانو من ماؿ، كالتنازع من قبل اإلخوة على ما 
 بالطلب. عليهما يثقل ٲبتلكانو، كإظهار الطمع كا١بشع، كأف

 ل كدٮبا، كإيذاء ا١بّباف أك الناس. كمنها: قطيعة األرحاـ كترؾ اإلحساف إٔب أى
 .-مع القدرة–كمنها: االنقطاع عن زيارهتما أك زيارة أحدٮبا 

 ا٤بختلفة.  ا٢بياة أمور ُب يستشّبٮبا كال برأيهما، يعتدَّ  ال كمنها: أف
 عليهما. الدُّخوؿ عند يستأذف ال كمنها: أف

  السفر كغّبه.يستأذف كالديو ُب ا١بهاد الكفائي، كُبكمنها: كمنها أف ال 
 قسمهما.كمنها: أف ال يربَّ 

 كمنها: البخل ُب عالجهما أك عالج أحدٮبا عند نزكؿ ا٤برض.
 كمنها: إلقاء اللـو عليهما فيما يعرض لو من مصاعب ا٢بياة.

 كمنها: اإلساءة إليهما من خالؿ آّاىرة با٤بعاصي أك القياـ بأعماؿ دنيئة ٚبل بالشَّرؼ
 .كا٤بركءة

 كاالتكاؿ عليهما ُب النفقة. -مع القدرة-قعود عن العمل كمنها: ال
 النَّاس. أك ذكر أحدٮبا أماـ ذكرٮبا من كمنها: أف ٱبجل

 كمنها: أف يتسبب ُب لعن كالديو أك شتمهما.
 كمنها: أف يكوف جاىالن ٗبا ٯبب عليو تعلمو من حقوؽ الوالدين.

 ـ.ظال ٫بو لضركرة إال ا٤بشي ُب عليهما كمنها: أف يتقدـ
ُب كجههما، أك يعرض بوجهو أثناء حديث يػىٍعًبس إليهما، أك  النظر كمنها: أف ٰبد

 أحدٮبا.
 كمنها: أف يكوف طعامو خّبنا من طعامهما، بل يؤثرٮبا على نفسو كأىلو.

 كمنها: أف يعيب الطعاـ الذم تعده األـ.
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 موهتما أك موت أحدٮبا ألجل مّباث أك لغّب ذلك. كمنها: أف يتمُب
 : أف ٲبنَّ عليهما ُب نفقة أك خدمة.كمنها

 
 أسباب العقوؽ: – ٗ
  ضعف اإلٲباف كالعقيدة. - ُ
 السيئة: كالَببية الفاسدةالبيئة  - ِ

أثرنا ُب صياغة شخصية اإلنساف كأخالقو ُب  -كال سيما الَببية األكٔب-إف لسوء الَببية 
 كراء العواطف كالرغائب. بيتو ك٦بتمعو، كبسوء الَببية تألفي النَّفس ا٤بعاصي، كتنساؽ

، طالب العلم، كُب التفكّب، كينعكس أثرىا على سلوؾ االبن أك ر ُب الفطرةكالبيئة تؤثّْ 
 كعلى عالقاتو االجتماعية.

كلذلك كانت الَببية من أعظم أنواع ا٤بسؤكلية، فإذا كاف األب مسؤكالن عن تغذية 
ا٤بوت، فهو مسؤكؿ عن تغذيتو طفلو، فال يهملو حٌب يتعرض جسمو للهزاؿ أك ا٤برض أك 

، فال يهملو حٌب يتعرض ٤با ىو أشد خطرنا من ىزالو أك مرضو، كذلك حْب أيضنا ركحيِّا
 يتعرض ٤بوت القلب أك الركح. 

كإذا أقصي اإلٲباف عن ميداف الَببية، فإف السلوؾ يتفاكت تفاكتنا كبّبنا حسب ا٤بؤثرات 
د. االمتياز العلمي  .ج. الفقر ا٤بنسي. ا٤بطغي التالية: أ. اختالؼ معادف الناس، ب. الغُب

ك. ا٤بدرسة، ز. األصدقاء، ح. البيئة  .ىػ. الوضع السياسي .الذم يؤدم إٔب غركر العلم
 .(ُ)كاحمليط العلمي م. األسس الَببوية كا٤بنهج الدراسي كا٢بي،  ط. ا٤بدرسْب

  

                                                

 (.ُٕٕ( )ص:السيئة كالَببية الفاسدةالبيئة )نظر: عقبات ُب طريق ا٥بداية،  عقبة: ا (1)
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كسعادهتم ُب الدنيا  كاحملبة ا٢بقيقة لألكالد تقتضي: ٞبلهم على ما فيو صالحيهم،
كاآلخرة، كتنوير بصائرىم، كأمرىم با٤بعركؼ، كأف ينأل ّٔم عن أماكن الشبهات، ٧بذرنا إياىم 
من ا٤بعاصي، مبيننا عاقبتها، كأف يعتِب بالَببية األكٔب من أكؿ النشأة، حاثِّا أكالده على 

 الطاعات كاألخالؽ ا٢بميدة. 
٦بالس اللهو كالباطل  :إذا عقل أف يتجنب الصيب ٯبب" :القيم قاؿ ابن 

فإنو إذا علق بسمعو عسر عليو مفارقتو ُب  ؛ك٠باع الفحش كالبدع كمنطق السوء ،كالغناء
 .(ُ)"كعز على كليو استنقاذه منو ،الكرب

كا٢باصل أف سوء الَببية األكٔب من أىم أسباب العقوؽ ٤با يَبتب عليو من فساد 
 األخالؽ، كاتباع ا٥بول. 

 .العاجلة كاآلجلة ثمرات الربّْ بهل ا١بك بعاقبة العقوؽ، ا١بهل   – ّ
 أصدقاء السوء. – ْ
 عدـ ا٢بكمة ُب التعامل مع األكالد: - ٓ
إكراه األكالد على أعماؿ شاقة، كاستغال٥بم ألجل ٙبصيل ا٤باؿ، أك إكراىهم  – ٔ

 على عمل ال يرغبوف بو مع توفر غّبه.
 ال يرغبوف بو مع توفر غّبه. إكراه األكالد على ٚبصص ُب الدراسة - ٕ
 إكراه البنت على زكج ال ترغب بو. – ٖ

  

                                                

، كانظر: )احملبة صورىا كأحكامها(، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف (َِْكاـ ا٤بولود )ص:ٙبفة ا٤بودكد بأح (ُ)
 (.ِٕٔ)ص:
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 السيئة ُب البيت كا٤بدرسة كا١بامعة: القدك – ٗ
األكٔب  ا٤براحل إف للقدكة أثرنا ُب ٙبديد كجهة اإلنساف ُب فكره كسلوكو، كال سيما ُب

 تخذىم أسوة لو، كييًكنُّ ٗبن ي كالتشبو ٧بيطو، مع التفاعل اإلنساف طبيعة من ألفَّ  من نشأتو؛
، كإٔب الربّْ  ٥بم احَبامنا، كٰبفظ ٥بم مكانة كقدرنا؛ كلذلك فإف القدكة ا٢بسنة هتدم إٔب ا٢بقّْ

كالتقول، كالصَّالح كاإلصالح، كما أفَّ للقدكة السَّيئة من األثًر ُب الشَّرّْ كاإلفساًد كالضَّالؿ 
 .اإلضالؿ ما ال ٱبفى على أكٕب البصائر

 أثر باإلعالـ ا٥بابط.الت - َُ
 اث ألمرىم. إٮباؿ األكالد كعدـ االكَب  – ُُ
 بْب الزكجات كبْب األكالد: العدؿ ترؾ - ُِ

ال ٱبفى أف التمييز بْب الزكجات ٩با يهدد بناءى األسرة بناء سليمنا، ككذلك ترؾ العدؿ 
إٔب بغض قود كيالشحناء كالبغضاء،  األكالد، كالتمييز بينهم ُب العطاء كل ذلك ٩با يورث

 الوالدين كقطيعتهما.
 ذىب الفقهاء إٔب أفَّ ، فقد أك أحد األكالد أكثر من غّبه ،٧ببة إحدل الزكجاتأمَّا 

 كأحبها أكثر من غّبىا، ككذا إذا أحبَّ  ،و إٔب إحدل زكجاتواإلنساف ال يؤاخذ إذا ماؿ قلبي 
كال  ،الٍب ليس لإلنساف فيها خيار ةاحملبة من األمور القلبيَّ  أحد أكالده أكثر من اآلخرين؛ ألفَّ 

 قالت: كاف رسوؿ اهلل  عائشة  :٢بديث ؛قدرة لو على التحكم فيها
فال تلمني فيما تملك وًل  ،اللهم ىذه قسمتي فيما أملك)) يقسم لنسائو فيعدؿ كيقوؿ:

 :يعِب بو -((فيما تملك وًل أملك)) :ُب تفسّب قولو-  قاؿ الَبمذم. (ُ)((أملك
                                                

  عائشة :[، كقاؿ: حديثَُُْ[، كالَبمذم ]ُُُِٓ[، كأٞبد ]َُّٕ( أخرجو إسحاؽ بن راىويو ]ُ)
كاحد، عن ٞباد بن سلمة، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن عبد اهلل بن يزيد، عن عائشة أف النيب  ىكذا ركاه غّب
   كاف يقسم، كركاه ٞباد بن زيد، كغّب كاحد، عن أيوب، عن أيب قالبة مرسال، أف النيب
  .كاف يقسم، كىذا أصح من حديث ٞباد بن سلمة  
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كا٢بديث يدؿ على أف احملبة كميل القلب أمر غّب " : كقاؿ الصنعا٘ب ودة.ا٢بب كا٤ب
 .(ُ)"ال ٲبلكو العبد بل ىو من اهلل  ،مقدكر للعبد

غّبه بالعطايا، أك بغّبىا من األمور الٍب ٲبلكها  كإ٭با ٰبـر عليو أف يفضل احملبوب على
ْن تَ حمس :لقولو  ؛اإلنساف بغّب مسوغ

َ
ْٚ تَْصَخِفًُه٠ا أ َٓ َوَٕ ٌَ ْٗ ْهِدل٠ُا َبنْيَ إنَِّصاءِ َول٠َْ َخرَْغُخ

ثِ  َِ ٍّٖ َه ُٙ ْ ا ََكل َٞ ِٔ َذَخَذُرو ًْ َٙ ْ ٠ًُِٖٙا ُُكٍّ ال  .[ُِٗ]النساء: ىجسحَ
من كاف لو امرأتاف يميل إلحداىما جاء يـو القيامة )) :كلقوؿ النيب 

٤با عرفت من  ؛ُب احملبةقاؿ العلماء: ا٤براد ا٤بيل ُب القسم كاإلنفاؽ ال   .(ِ)((أحد شقيو مائل
ُب التسوية بْب األكالد بالعطايا ك٫بوىا لبشّب  كلقولو  أهنا ٩با ال ٲبلكو العبد.

(ّ) :((أكل ولدؾ نحلت مثلو))،(("فارجعو))قاؿ:  ، قاؿ: ال(ْ). 
  
                                                

 (.ِّٖ/ِ( سبل السالـ، ٧بمد بن إ٠باعيل الصنعا٘ب )ُ)
[، كابن ماجو ِِِٓ[، كالدارمي ]ّٕٔٗ[، كأٞبد ]ََُ[، كإسحاؽ بن راىويو ]ِٕٔٓ( أخرجو الطيالسي ]ِ)

[، كا٢باكم َِْٕ[، كابن حباف ]ِّْٗ[، كالنسائي ]ُٓٓٗ[، كالبزار ]ُِّّ[، كأبو داكد ]ُٗٔٗ]
يهقي  ُب )شعب [، كقاؿ: "حديث صحيح على شرط الشيخْب"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البِٕٗٓ]

أيب  :(: "أخرجو أصحاب السنن كابن حباف من حديثْٕٖ)ص:  [. قاؿ العراقيَّْٖاإلٲباف( ]
)فلم ):  ، كقاؿ الَبمذم()فماؿ مع إحداٮبا() : قاؿ أبو داكد كابن حباف : ىريرة

 ".(يعدؿ بينهما(
: مصدر -بضم فسكوف-ٍحل: "النُّ : [. قاؿ العالمة السندم ُِّٔ[، مسلم ]ِٖٔٓصحيح البخارم ]( ّ)

كجوز الضم ٗبعُب: العطية. قاؿ ابن  -بكسر فسكوف-٫بلتو، أم: أعطيتو. كيطلق على الػميػػٍعًطي أيضنا. كالنحلة 
. -بالضم- "النٍُّحل: العطية كا٥ببة ابتداء من غّب عوض كال استحقاؽ. يقاؿ: ٫بىىلىو يػىٍنحىليو ٫بيٍالن  :  األثّب

(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، ِٖٓ/ٔالعطية". حاشية السندم على سنن النسائي ): -بالكسر–كالنٍّْحلىة 
يدؿ على جواز الرجوع ُب ا٥ببة للولد. كلعل من ال يقوؿ بو ٰبمل  ()فارجعو()كقولو:  (.ِٗ/ٓمادة: )٫بىىلى( )

 على أنو رجع قبل أف يتم األمر بالقبض من جهتو، ك٫بو ذلك.
 (. ُٖٗ/ ّٔلكويتية )( ا٤بوسوعة الفقهية اْ)
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  .(ُ)((فاردده)) :كُب ركاية قاؿ
 ،ال :قاؿ ،؟((أفعلت ىذا بولدؾ كلهم)) :كُب ركاية فقاؿ لو رسوؿ اهلل 

 .(ِ)فرجع أيب فرد تلك الصدقة :قاؿ ((،اتقوا اهلل واعدلوا في أوًلدكم)) :قاؿ
  .(ّ)((فإني ًل أشهد على جور ،افال تشهدني إذً )) :قاؿ :كُب ركاية 

 . (ْ)((ًل تشهدني على جور)) :كُب ركاية
  .(ٓ)((فأشهد على ىذا غيري)) :كُب ركاية قاؿ
  .(ٔ)((فإني ًل أشهد)) :كُب ركاية قاؿ
  .(ٕ)((وإني ًل أشهد إًل على حق ،فليس يصلح ىذا)) :كُب ركاية قاؿ

كُب ىذا ا٢بديث أنو  .كىبت :فمعناه ((نحلت)) :أما قولو :قاؿ اإلماـ النوكم 
كيسوم  ،كال يفضل ،كيهب لكل كاحد منهم مثل اآلخر ،ينبغي أف يسوم بْب أكالده ُب ا٥ببة

كالصحيح ا٤بشهور  ،يكوف للذكر مثل حظ األنثيْب :اكقاؿ بعض أصحابن .بْب الذكر كاألنثى
 ،أك كىب لبعضهم دكف بعض ،فلو فضل بعضهم ،لظاىر ا٢بديث ؛أنو يسوم بينهما

كقاؿ  .كا٥ببة صحيحة ،كليس ٕبراـ ،أنو مكركه  فمذىب الشافعي كمالك كأيب حنيفة

                                                

 [.ُِّٔ( ]َُصحيح مسلم ) ( ُ)
 [.ُِّٔ( ]ُّصحيح مسلم ) (ِ)
 [.ُِّٔ( ]ُْصحيح مسلم ) (ّ)
 [.ُِّٔ( ]ُٔ[ مسلم )َِٓٔصحيح البخارم ] (ْ)
 [.ُِّٔ( ]ُٕصحيح مسلم )(  ٓ)
 [.ُِّٔ( ]ُٖصحيح مسلم )( ٔ)
  (.ٓٔ/ُُلم )على صحيح مسشرح اإلماـ النوكم  [،ُِّٔ( ]ُٗصحيح مسلم )(  ٕ)
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 :بركاية كاحتجوا ،ىو حراـ : س كعركة ك٦باىد كالثورم كأٞبد كإسحاؽ كداكدك طاك 
 . (ُ)"كبغّبىا من ألفاظ ا٢بديث ((ًل أشهد على جور))

اْلِبرّْ  يالنَّْحل كما تحبوف أف يعدلوا بينكم ف ياعدلوا بين أوًلدكم فكُب ركاية: ))
  .(ِ)((والعطف

كالتفاضل  ،فإف انتظاـ ا٤بعاش كا٤بعاد إ٭با يدكر مع العدؿ" :قاؿ العالمة ا٤بناكم 
كينشأ عن ذلك  ،ك٧ببة بعضهم لو كبغض بعضهم إياه ،ء كالتباغضإٔب الشحنا بينهم ٯبرُّ 

  .(ّ)"العقوؽ كمنع ا٢بقوؽ
   .اإلخوة، كترؾ ما يورث العقوؽ لخآباء الندب إٔب التآلف بْب :كفيو
 لوالديهم:عقوؽ اآلباء   - ُّ

 كال ٱبفى أف األكالد يقتدكف باآلباء غالبنا، كأف ا١بزاء يكوف من جنس العمل.
ة االختالؼ بْب الزكجْب، كالنزاع الذم قد يفضي إٔب طالؽ ال تقول فيو كثر   – ُْ

 كال إحساف.
 سوء اختيار الزكج للزكجة، كالزكجة للزكج:  – ُٓ

 كقد تقدـ بيانو.
 .الزكجة الزكج أك سوء خلق - ُٔ

 ...إٔب غّب ذلك.

                                                

(، كانظر: ا٤بعتصر من ا٤بختصر من مشكل اآلثار ٕٔ -ٓٔ/ُُاإلماـ النوكم على صحيح مسلم )( شرح ُ)
(، الشرح ا٤بمتع على زاد َّٕ/ُّ(، البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل ٤بسائل ا٤بستخرجة )ْٔ/ِ)

 (.ْٖ/ُُا٤بستقنع )
[، كالبيهقي ُب )الكربل( ِّٕ[، كٛباـ ]َٕلطربا٘ب ُب )الكبّب( ][، كما أخرجو آَُْأخرجو ابن حباف ] (ِ)

 (: "إسناده حسن".ٕٓٓ/ُُب )فيض القدير( ) [. قاؿ العالمة ا٤بناكم ََُِّ]
 (.ٕٓٓ/ُفيض القدير )( ّ)
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 ثانًيا: حقوؽ الوالدين وعاقبة العقوؽ:
اإلحساف إليهما كاجبه إنسا٘ب، كأدبه اجتماعي، إفَّ ٧ببة الوالدين فريضةه مقدسة، ك 

 تقتضيو الفطرة، كىي أ٠بى معا٘ب الربّْ كالوفاء.
الصحبة، كٝبيل الرب كاإلحساف؛ لعظيم فضلهما، ٕبسن كإفَّ الوالدين أحق الناس 

 كشدة عنايتهما، كحرصهما على راحتك كسعادتك ُب ٝبيع أطوار حياتك.
كجعل طاعتهما كالرب ّٔما من أفضل  ،اا بالغن ىتمامن بالوالدين ا اإلسالـي  اىتمَّ كقد 

 د ُب ذلك غاية التشديد.كشدَّ  ،القربات. كهنى عن عقوقهما
 النيب سئل فقد إليو، كأحبها األعماؿ أعظم كقد جعلى الشارع برَّ الوالدين من

:  ٍُّب أم؟ قاؿ: قيل، ((الصالة على وقتها))إٔب اهلل؟ قاؿ:  أم العمل أحب :
 .(ُ)((الجهاد في سبيل اهلل)): ٍب أم؟ قاؿ: قيل ((،لوالدينثم بر ا))

الٍب )زمة إٔب أف حقوؽ العباد الالَّ  إشارةن  ؛الوالدين على ا١بهاد برَّ  :كقدـ ُب ا٢بديث
، يعِب: من باب تقدٙب فرض العْب على (ِ)تقدـ على التطوع با١بهاد (ىي من فركض األعياف

: جاء رجل إٔب النيب قاؿ ، بن عمرك عبد اهلل :فرض الكفاية. كيدؿ عليو حديث
،  :ففيهما ))، قاؿ: نعم، قاؿ: ((؟والداؾ أحيّّ ))فاستأذنو ُب ا١بهاد، فقاؿ

 .(ّ)((فجاىد
 بإذف األبوين ىذا ُب جهاد التطوع ال ٱبرج إالَّ (: "شرح السنة)ُب  البغوم  قاؿ

إذهنما، كإف منعاه عصاٮبا  ا، فال حاجة إٔبا متعينن فإف كاف ا١بهاد فرضن  .إذا كانا مسلمْب
 .كخرج

                                                

 [.ٖٓ[، مسلم ]َٕٗٓ، ِٕٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ُِٔ/ْانظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، البن رجب )( ِ)
 [.ِْٗٓ[، مسلم ]ِٕٗٓ، ََّْالبخارم ]صحيح ( ّ)
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ا، ككذلك ال ا كاف ا١بهاد أك تطوعن كإف كاف األبواف كافرين، فيخرج دكف إذهنما، فرضن 
ٱبرج إٔب شيء من التطوعات كا٢بج كالعمرة كالزيارة، كال يصـو التطوع إذا كره الوالداف 

إذهنما، ككذلك ال ٱبرج إٔب  ا فال ٰبتاج فيو إٔبا٤بسلماف أك أحدٮبا إال بإذهنما، كما كاف فرضن 
جهاد التطوع إال بإذف الغرماء إذا كاف ٥بم عليو دين عاجل، كما ال ٱبرج إٔب ا٢بج إال 

 .(ُ)"بإذهنم، فإف تعْب عليو فرض ا١بهاد ٓب يػيعىرٍّْج على اإلذف
على اإلحساف بالقوؿ اللْب  الرب يطلقكاجب على كل مسلم كمسلمة. ك الوالدين  كبرُّ 

ؿ على الرفق كاحملبة، ك٘بنب غليظ القوؿ ا٤بوجب للنفرة، كاقَباف ذلك بالشفقة اللطيف الدا
 .(ِ)كالعطف كالتودد كاإلحساف با٤باؿ كغّبه من األفعاؿ الصا٢بات

-يكوف بر الوالدين باإلحساف إليهما بالقوؿ اللْب الداؿ على الرفق ّٔما كاحملبة ٥بما ك 
ما، كيا أمي كيا أيب، كليقل ٥بما ما ينفعهما ُب ، كٗبناداهتما بأحب األلفاظ إليه-كما تقدـ

 :ٰبتاجاف إليو من أمور دينهما، كليعاشرٮبا با٤بعركؼ. أم أمر دينهما كدنياٮبا، كيعلمهما ما
بكل ما عرؼ من الشرع جوازه، فيطيعهما ُب فعل ٝبيع ما يأمرانو بو، من كاجب أك 

 عن التقدـ عليهما، ما ُب ا٤بشي، فضالن مندكب، كُب ترؾ ما ال ضرر عليو ُب تركو، كال ٰباذيه
 بإذهنما،  بإذهنما، كإذا قعد ال يقـو إالَّ  لضركرة ٫بو ظالـ، كإذا دخل عليهما ال ٯبلس إالَّ إالَّ 

 .(ّ)٤با ُب ذلك من أذيتهما ؛كال يستقبح منهما ٫بو البوؿ عند كربٮبا أك مرضهما

                                                

(. "كلو منعو أبواه الكافراف عن ا٣بركج للجهاد الكفائي، ٨بافة عليو، كمشقة ّٖٕ/َُانظر: شرح السنة، للبغوم )( ُ)
 ٥بما ٖبركجو كتركهما، فعند ا٢بنفية: ٥بما ذلك، كال ٱبرج إال بإذهنما برنا ّٔما كطاعة ٥بما، إال إذا كاف منعهما لو

(، حاشية ابن عابدين ٔٔ/ٖلكراىة قتاؿ أىل دينهما، فإنو ال يطيعهما كٱبرج لو" ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )
(ّ/َِِ.) 

(، الفواكو َُٔ/ِ(، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر، البن حجر ا٥بيتمي )ّٔ/ٖانظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )( ِ)
 (.َِٗ/ِ)الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب 

 (.َِٗ/ِ(، الفواكو الدكا٘ب )ّٔ/ٖا٤بوسوعة الفقهية الكويتية ) (ّ)
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، كىو أم" :قاؿ ابن عبد الرب  ر يسّب على من يسره اهلل كبر الوالدين فرض الـز
لو. كبرٮبا: خفض ا١بناح، كلْب الكالـ، كأال ينظر إليهما إال بعْب احملبة كاإلجالؿ، كال يعلو 
عليهما ُب مقاؿ، إال أف يريد إ٠باعهما، كيبسط أيديهما ُب نعمتو، كال يستأثر عليهما ُب 

 مطعمو كال مشربو. 
ُب القوؿ ُب ٦بلسو، فيما يعلم أنو أكٔب  كال يتقدـ أحد أباه إذا مشى معو، كال يتقدمو

 بو منو.
 يسعى ُب مسرهتما ٗببلغ طاقتو.ك كيتوقى سخطهما ٔبهده، 

كإدخاؿ الفرح عليهما من أفضل أعماؿ الرب. كعليو أف يسرع إجابتهما إذا دعواه، أك  
 ا إالَّ أحدٮبا، فإف كاف ُب الصالة النافلة خففها ك٘باكز فيها، كأسرع إجابتهما. كال يقل ٥بم

 .(ُ)"ا كرٲبن قوالن 
بكوهنما مسلمْب، بل حٌب لو  ، كال ٱبتصُّ -كما سبق بيانو- عْبو  بالوالدين فرضي  الربُّ ك 

ما ٓب يأمرا بشرؾ أك  -كلو كانا ميٍشرًكىٍْب -ٮبا كاإلحساف إليهما برُّ  كافرين ٯببي أك  كانا فاسقْب 
نْ حمس : اهلل قاؿ .ارتكاب معصية

َ
َداَك لََعَ أ َٞ َٓ  ِإَوْن َجا ٌَ ٌٗ َّ ةِِٝ ِنْٖ َ ا َٕيَْس ل َ٘ تُْْشَِك ِِب 

ْهُروًٌا َ٘ ًَا  جْ ا ِِف ادلَّ َٙ ُٟ ا وََغاِختْ َٙ ُٟ  [.ُٓ]لقماف:  ىجسحُِفْه
ْٚ حمس : اهلل قاؿك  ِ٘  ْٗ ْٗ ُُيْرُِج٠ُك َ ِٚ َول ْٗ ِِف ادّلِي اح٠ُُِٖك َِ ْٗ ُح َ َٚ ل ِي ِٚ اَّلٍّ ُ َن ُٗ اَّللٍّ اُز َٟ َْ َحْٜ

 ْٗ ُٞ و ْن تََْبَّ
َ
ْٗ أ ِصِفنيَ  دِيَارُِك ِْ ُٙ ْ َ َُيِبَّ ال ْٗ إِنٍّ اَّللٍّ ِٟ ِصُف٠ا إَِْلْ ِْ  [.ٖ]ا٤بمتحنة: ىجسَوُت

، قالت: قدمت علي أمي كىي عن أ٠باء بنت أيب بكر  :كُب )الصحيح(
كمدهتم مع أبيها، فاستفتت رسوؿ  مشركة ُب عهد قريش، إذ عاىدكا رسوؿ اهلل 

                                                

 (.ُُّٖ -ُُّٕ/ِالكاُب ُب فقو أىل ا٤بدينة ) (ُ)
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أفأصلها؟ قاؿ:  (ُ)راغبة : يا رسوؿ اهلل إف أمي قدمت علي كىيفقلت ،اهلل 
 .(ِ)((نعم صليها))

ذكره  .ىذا كُب الدعاء بالرٞبة الدنيوية للوالدين غّب ا٤بسلمْب حاؿ حياهتما خالؼ
 . القرطيب

ْن حمس :ا إٔب قولو استنادن  ؛أما االستغفار ٥بما فممنوع
َ
٠ُٜا أ َ٘ َٚ آ ِي ٍِِّٜبِّ َواَّلٍّ ا ََكَن لِٖ َ٘

ْْشِكنِيَ  ُٙ ِٗ  يَْصخَْيٍُِروا لِْٖ ْغَداُب اْْلَِدً
َ
ْٗ أ ُٟ جٍّ

َ
ْٗ أ ُٟ َ َ ل ا حَبنَيٍّ َ٘ ْٚ َبْهِد  ِ٘ وَِّل ُُْرََب 

ُ
 ىجسَول٠َْ ََك٠ُٛا أ

كاستغفار بعض الصحابة  ،لعمو أيب طالب فإهنا نزلت ُب استغفاره  [؛ُُّ]التوبة:
 ألبويو ا٤بشركْب. 

التصدؽ كانعقد اإلٝباع على عدـ االستغفار ٥بما بعد كفاهتما كحرمتو، كعلى عدـ 
 .(ّ)أما االستغفار لألبوين الكافرين حاؿ ا٢بياة فمختلف فيو؛ إذ قد يسلماف على ركحهما.

بصدؽ الدعاء ٥بما، كأداء فيكوف  بعد كفاهتماكأما اإلحساف إٔب الوالدين ا٤بسلمْب 
، كاإلحساف إٔب من كاف من أىل كدٮبا ، كإنفاذ عهودٮبا، كحفظ كصيتهما(ْ)الصدقة عنهما

 ، ك٫بو ذلك.كمعارفهما

                                                

)كىي راغبة( ٝبلة حالية: أم: راغبة عن اإلسالـ ككارىة لو. كقيل معناه: طامعة فيما أعطيها من اإلحساف ( ُ)
 كحريصة عليو.

  [.ٕٗٗٓ، ُّّٖالبخارم ]( صحيح ِ)
(، الفواكو الدكا٘ب ِْٓ/َُ(، كانظر: ا١بامع ألحكاـ القرآف، للقرطيب )ٔٔ/ٖ( ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )ّ)

 (.ُّٔ/ٔ(، شرح إحياء علـو الدين )ُْٕ/ْ(، الشرح الصغّب كحاشية الصاكم عليو )ّْٖ/ِ)
نفسها، كأظنها لو تكلمت  إف أمي افٍػتيًلتىتٍ : أف رجالن قاؿ للنيب  :ا٢بديث عن عائشة ( كُب ْ)

[، كعن ََُْ[، مسلم ]ُّٖٖ. صحيح البخارم ]()نعم()تصدقت، فهل ٥با أجر إف تصدقت عنها؟ قاؿ: 
إف أمو توفيت أينفعها إف تصدقت عنها؟ قاؿ:  :أف رجالن قاؿ لرسوؿ اهلل  : ابن عباس

[. قاؿ اإلماـ النوكم َِٕٕخارم ]، قاؿ: فإف ٕب ٨برافنا كأشهدؾ أ٘ب قد تصدقت بو عنها. صحيح الب()نعم()
 :افتلتت نفسها(: "ضبطناه: نفسها كنفسها بنصب السْب كرفعها فالرفع على أنو مفعوؿ ما ٓب يسم(= 
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كٮبا من جنس العبد..فمن عجز عن  ،الوالدين أمر العباد ٗبراعاة حقّْ  ا٢بقَّ  إفَّ  :كيقاؿ"
 .(ُ)"ربو؟  لو أف يقـو ٕبقّْ جنسو أٗبَّ  القياـ ٕبقّْ 

الولد أىل ود  صلةُ  :إف َأبَػرَّ اْلِبرّْ (: ))الصحيح)صلة أىل كدٮبا، ففي  :كمن برٮبا
 .(ِ)((أبيو

 فظ أىل كده كٰبسن إليهم، فإنو من ٛباـ اإلحساف إليو.فإف غاب أك مات ٰب
كقد سلك القرآف الكرٙب مسلكنا عاطفيِّا لإلقناع بضركرة اإلحساف إٔب الوالدين، فصوَّرى 
ما تعانيو األـ ُب ٞبلها كُب كالدهتا كُب إرضاعها، كصوَّرى للمؤمن مرَّة أخرل منظرىا كقد شاب 

ألهنا ا٢بالة بالذكر؛  -أعِب: حالة الكرب كالشيخوخة-لة رأسها كا٫بُب ظهرىا، كخص ىذه ا٢با
فألـز ُب  .لتغّب ا٢باؿ عليهما بالضعف كالكرب أكثر من ذم قبل؛ الٍب ٰبتاجاف فيها إٔب بره

ما  ألنو ؛ىذه ا٢بالة من مراعاة أحوا٥بما أكثر ٩با ألزمو من قبل  عليو، صارا كالِّ قد يظنُّ أهنَّ
فلذلك خص ىذه  ؛لكرب ما كاف ٰبتاج ُب صغره أف يليا منوفيحتاجاف أف يلي منهما ُب ا

                                                                                                                                       

فاعلو، كالنصب على أنو مفعوؿ ثاف. قاؿ القاضي: أكثر ركايتنا فيو النصب. كقولو: )افتلتت( بالفاء ىذا ىو =
. قالوا: كمعناه: ماتت فجأة. ككل شيء فعل بال ٛبكث فقد افتلت الصواب الذم ركاه أىل ا٢بديث كغّبىم

كيقاؿ افتلت الكالـ كاقَبحو كاقتضبو إذا ار٘بلو. )كأظنها لو تكلمت( أم: لو قدرت على الكالـ". انظر: شرح 
(، حاشية السندم ِٖٕ/ّ(، كانظر: إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ٖٗ/ٕاإلماـ النوكم على صحيح مسلم )

(. ك")ا٤بخراؼ(: بكسر ا٤بيم كسكوف ا٣باء ا٤بعجمة، كُب آخره فاء، كىو اسم َُٔ/ِن ابن ماجو )على سن
للحائط؛ فلذلك انتصب على أنو عطف بياف، ككقع ُب ركاية عبد الرزاؽ: )٨برؼ( بدكف ألف. قاؿ القزاز: 

 : قاؿ ابن األثّب)ا٤بخراؼ(: ٝباعة النخل، بفتح ا٤بيم كبكسرىا: الزنبيل الذم ٱبَبؼ فيو الثمار. ك 
)ا٤بخراؼ(: الثمرة ٠بيت ٨برافنا؛  : يقع على النخل، كعلى الرطب. كقاؿ ا٣بطايب -بالفتح–)ا٤بخرؼ( 

٤با ٯبتِب من ٜبارىا، كما يقاؿ: امرأة مذكار. قاؿ: كقد يستوم ىذا ُب نعت الذكور كاإلناث، كيقاؿ: 
٢باصل أف )ا٤بخراؼ( ىنا: اسم حائط سعد ابن عبادة  )ا٤بخراؼ(: الشجرة كىو الصواب، كتكلموا فيو كثّبنا. كا

 (.ِٓ/ُْكما ذكرنا". عمدة القارم، لإلماـ العيِب )
 (.ّْْ/ِانظر: لطائف اإلشارات ) (ُ)
 [.ِِٓٓ(  صحيح مسلم ]ِ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

214 

 

كيكثر  ،كٰبصل ا٤بلل ،فطوؿ ا٤بكث للمرء يوجب االستثقاؿ عادة :اا٢بالة بالذكر. كأيضن 
 .الضجر فيظهر غضبو على أبويو

ا ال ٘بد نظّبنا لو ُب  كأكَّد القرآف الكرٙب على ضركرة اإلحساف إٔب الوالدين تأكيدن
بعبادتو كتوحيده كجعل برَّ الوالدين مقركننا بذلك، كما  فقد أمر اهلل  الديانات األخرل،

ِٚ إِْخَصاًٛاحمس: قرف شكره بشكرٮبا. قاؿ اهلل  يْ ٍّْ إِيٍّاهُ َوبِال٠َْادِلَ
ِ ٍّْ َتْهتُُدوا إ َّ أَ  ىجسَوَََُض َربَّ

َّ حمسكقاؿ:  [،ِّ]اإلسراء: يْ ْر َِل َول٠َِادِلَ ُٓ ِن اْط
َ
كرتي من ذلك ا٤بسلك كمع ما ذ [. ُْ]لقماف: ىجسأ

العاطفي من حيث ضركرة اإلحساف كالطاعة، إالَّ أنو بْب حدكد تلك الطاعة، فليست تلك 
كال ُب ترؾ فريضة، كتلـز طاعتهما  ،طاعة الوالدين ال تراعى ُب ركوب كبّبةالطاعة مطلقة، ف

َٞ حمس :. قاؿ اهلل (ُ)كبةندكتستحسن ُب ترؾ الطاعات ا٤ب ،ُب ا٤بباحات ْن ِإَوْن َجا
َ
َداَك لََعَ أ

ْهُروًٌا َ٘ ًَا  جْ ا ِِف ادلَّ َٙ ُٟ ا وََغاِختْ َٙ ُٟ َٓ حُِفْه ٌَ ٌٗ َّ ةِِٝ ِنْٖ َ ا َٕيَْس ل َ٘   [. ُٓ]لقماف: ىجستُْْشَِك ِِب 
كتكربنا  معصية كمرضاهتما: طاعتهما عن كا٣بركج الوالدين، عقوؽ القرآف اعترب كقد

ا ة٠َِ حمس :ٰبٓب  عن  اهللقاؿ  حيث كشقاء، ًًّاَوبَرًّ اًرا َنِػ ْٚ َجتٍّ ْٗ يَُس َ يِْٝ َول  ىجسادِلَ
ًًّاحمس :عن عيسى   كقاؿ[، ُْ]مرٙب: اًرا َطِِ ْٗ ََيَْهِِْٖن َجتٍّ َ ِِت َول ا ة٠َِادِلَ  ىجسَوَبرًّ
عقوبتها ُب الدنيا قبل  من أعظم الذنوب الٍب يعجل اهلل فعقوؽ الوالدين  [.ِّ]مرٙب:

كمقابلةه لإلحساف باإلساءة، قاؿ رسوؿ اهلل  اآلخرة، فهو نكراف للجميل، ككفراف بالنعمة،
: ((والعقوؽ يالبي :الدنيا يباباف معجالف عقوبتهما ف))(ِ).  

  

                                                

( (، تفسّب الثعاليب )ا١بواىر ا٢بسافْٔ/ُْ(، تفسّب القرطيب )ّْٗ/ْانظر: تفسّب ابن عطية )احملرر الوجيز(، )( ُ)
(ْ/ُِّ.) 

[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كأخرجو أيضنا: البخارم ُب )األدب ا٤بفرد( َّٕٓأخرجو ا٢باكم ] (ِ)
 .(البغي كقطيعة الرحم( :)كباباف يعجالف ُب الدنيا)[ بلفظ: ٖٓٗ]
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كال سيما ُب حاؿ الشيخوخة -كا٢باصل أف ٧ببة الوالدين كما تقتضيو من الوفاء ٥بما 
 من أعظم أنواع الرب، كىي من أكجب ا٢بقوؽ، كأقدس الواجبات..ك٩با يؤسف ما -كالكرب

ٰبصل من عقوؽ األكالد، أك من تفضيلو للزكجة على األـ ُب العطاء كالربّْ كاحملبة، فمن ذلك: 
ما ال يشَبم ألمو، كإف  -مثالن –تقدٙب كالـ زكجتو على كالـ أمو، ككذلك من يشَبم لزكجتو 

 ا١بحود كنكراف اإلحساف. اشَبل ألمو اختار األردأ كما قيمتو أقل ٩با اشَباه ألمو، كذلك من
كعقوؽ الوالدين من الكبائر، كىو من أسباب ا٣بذالف كعدـ التوفيق، كمعاجلة العقوبة 

 ُب الدنيا، كسوء ا٣باٛبة، كالعذاب ُب اآلخرة.
كقد جاء ُب التحذير من العقوؽ كبياف عاقبتو أحاديث كثّبة، فمن ذلك: ما جاء ُب 

اؾ باهلل، اإلشر ))عن الكبائر، قاؿ:  قاؿ: سئل النيب  عن أنس ا٢بديث: 
 .(ُ)((وعقوؽ الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور

أًل )) :قاؿ: قاؿ النيب  عن عبد الرٞبن بن أيب بكرة، عن أبيو ك 
اإلشراؾ باهلل، وعقوؽ ))ا، قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: ثالثن  ((؟أنبئكم بأكبر الكبائر

 .(ِ)(( ا٢بديثالوالدين
إف من )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن عبد اهلل بن عمرككقد جاء 

قيل: يا رسوؿ اهلل، ككيف يلعن الرجل كالديو؟ قاؿ:  ((أف يلعن الرجل والديو :أكبر الكبائر
 .(ّ)((أبا الرَُّجِل، فَػَيُسبُّ َأبَاُه، َوَيُسبُّ ُأمَّوُ  َيُسبُّ الرَُّجلُ ))

  

                                                

 [.ٖٖ[، مسلم ]ِّٓٔصحيح البخارم ]( ُ)
 .[ٕٖ[، مسلم ]ُٗٗٔ، ِّٕٔ، ٕٔٗٓصحيح البخارم ] (ِ)
  [.ّٕٗٓصحيح البخارم ] (ّ)
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لفرط  ؛ئرجعل اللعن من أكرب الكبا" : عز الدين بن عبد السالـقاؿ اإلماـ 
 .(ُ)"ٖبالؼ السب ا٤بطلق ،قبحو

قالوا: يا رسوؿ  ((،َشْتُم الرَُّجِل والديو :من الكبائركا٢بديث عند )مسلم( بلفظ: ))
نعم َيُسبُّ أبا الرجل فَػَيُسبُّ أباه، وَيُسبُّ ُأمَُّو ))اهلل، كىل يىٍشًتمي الرَّجيلي كالديو؟ قاؿ: 

 .  (ِ)((فَػَيُسبُّ ُأمَّو
َرِغَم َأْنُف، ثم رغم أنف، ثم ))قاؿ:  عن النيب   عن أيب ىريرةك 

من أدرؾ أبويو عند الكبر، أحدىما أو كليهما ))، قيل: من؟ يا رسوؿ اهلل قاؿ: ((رغم أنف
 .(ّ)((فلم َيْدُخِل الجنة

، وَرِغَم َأْنُف رجل دخل كُب ركاية: )) َرِغَم َأْنُف رجل ذكرت عنده فلم ُيَصلّْ َعَليَّ
اْنَسَلَخ قبل أف يُػْيَفَر لو، وَرِغَم َأْنُف رجل أدرؾ عنده أبواه الكبر فلم  عليو رمضاف ثم

 .(ْ)((يدخاله الجنة
اب ،: أم: لىًصقى بًالرُّغىاـ((أَْنفُ  َرِغمَ قولو: )) ، كناية عن غاية الذؿ كا٥بواف  ،كىو الَبُّ

 .إٍخبىاره أك دعاء كىو
مة كالنفقة كغّب ذلك سبب لدخوؿ ا١بنة، ا كضعفهما با٣بدٮًب أف ًبرَّٮبيىا عند كربً  :معناهك 

 .ُب ذلك فقد فاتو خّب كثّب رى فمن قصَّ 
  

                                                

 (.ِْ/ُ) قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ (ُ)
 [.َٗصحيح مسلم ] (ِ)
 [.ُِٓٓم ]صحيح مسل (ّ)
ابن حباف [، ك ْٖٓٔأخرجو أيضنا: البزار ]. ك "حسن غريب"كقاؿ: [، ّْٓٓ] مالَبمذك  [،ُْٕٓأٞبد ] أخرجو (ْ)

[َٖٗ.]  
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يعِب: ذىؿَّ  ،استبعادية ((ثم لم يدخل الجنة))ُب قولو:  ((ثم)) : كقاؿ الطييب
ر من أدرؾ تلك الفرصة الٍب ىي موجبة للفالح كالفوز با١بنة، ٍب ٓب ينتهزىا، سً كخى  كخابى 

ا حمس :عليو قولو كانتهازىا ىو ما اشتمل  َٙ ُٞ َخُد
َ
َِْٓبَ أ ٍّٚ ِنَْٜدَك إْ ا َحتَُْٖي ٍّ٘ ِ ِٚ إِْخَصاًٛا إ يْ َوبِال٠َْادِلَ

ا َٙ ُٞ ْو ِّكَ
َ
ًَاِّن َغيًِْياحمس : إٔب قولو [ِّ]اإلسراء: ىجسأ ا َربٍّ َٙ َْ ا  َٙ ُٟ ْٔ َرّبِ ارَْْحْ  [،ِْ]اإلسراء: ىجسَوُُ

ياف ٔبميع كرائم األقواؿ كاألفعاؿ من فإنو دؿ على االجتناب عن ٝبيع األقواؿ احملرمة، كاإلت
 .(ُ)التواضع كا٣بدمة كاإلنفاؽ عليهما، ٍب الدعاء ٥بما ُب العاقبة

عن عبد اهلل بن يسار، عن كمن الوعيد الشديد الوارد ُب العقوؽ: ما جاء ُب ا٢بديث: 
ثالثة ًل ينظر اهلل )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   سآب بن عبد اهلل، عن أبيو

  وثالثة ًل يدخلوف  .يـو القيامة: العاؽُّ لوالديو، والمرأُة اْلُمتَػَرجَّْلة، والدَّيُّوثإليهم
 .(ِ)((الجنَّة: العاؽُّ لوالديو، والمدِمُن على الخمر، والمنَّاُف بما أعطى

ـَ  إف اهلل ))قاؿ:  عن رسوؿ اهلل   ا٤بغّبة بن شعبة كعن َحرَّ
ًعا وَىاِت، وَكرِه : عقوَؽ اأْلُمََّهات، وَوْأَد عليكم ثالثًا: ِقيَل وقَاؿ، وكثرة  لكمالبنات، وَمنػْ

 . (ّ)((السؤاؿ، وإُاعة الماؿ
كىو من الكبائر بإٝباع  ،كأما عقوؽ األمهات فحراـ" : النوكماإلماـ  قاؿ

ككذلك عقوؽ اآلباء من  ،كقد تظاىرت األحاديث الصحيحة على عده من الكبائر ،العلماء
ك٥بذا قاؿ  ؛ألف حرمتهن آكد من حرمة اآلباء ؛صر ىنا على األمهاتاقت كإ٭با ،الكبائر

                                                

-َُٖ/ُٔ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ٕ/ٖ) إكماؿ ا٤بعلم (،ََّٖ-َّٕٗ/ٕ) مرقاة ا٤بفاتيحانظر:  (ُ)
 (.َُْْ/ّ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (،َُٗ

[، ََُْ[، كالركيا٘ب ]ٔٓٓٓ[، كأبو يعلى ]ِِٔٓ[، كالنسائي ]ََٓٔ[، كالبزار ]َُٖٔأخرجو أٞبد ] (ِ)
كقاؿ: "صحيح اإلسناد". ككافقو [، ِْْ[، كا٢باكم ]ِّْْ[، ك)األكسط( ]َُُّٖكالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]

 (: "ركاه البزار بإسنادين كرجا٥بما ثقات".ُْٖ/ٖ) الذىيب. قاؿ ا٥بيثمي 
 [.ّٗٓ[، مسلم ]ِِٕٗ، ّْٕٔ ،ٕٓٗٓ، َِْٖ، ُْٕٕح البخارم ]صحي( ّ)
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 ٍب قاؿ ُب  ،اثالثن  ((ثم أمك ،أمك)) :قاؿ ؟من أبر :حْب قاؿ لو السائل
  .(ِ)"كألف أكثر العقوؽ يقع لألمهات كيطمع األكالد فيهن ؛(ُ)((ثم أباؾ)) :الرابعة

وؿ النَّار، كسيأٌب بياف خطورة قطيعة كقطعية الوالدين كالرحم من أسباب سوء ا٣باٛبة، كدخ
 الرحم عقب ىذا ا٤ببحث.

ْٗ حمس :اهلل  قاؿ ُس َ٘ رَْخا
َ
ُه٠ا أ ّفِ َِ رِْض َوُت

َ َْ ِصُدوا ِِف ا ٍْ ْن ُت
َ
ْٗ أ ُْخ ْٗ إِْن ح٠ََْلٍّ ْٔ َنَصيُْخ َٟ  Fَذ

 ْٗ ُٞ ةَْػاَر
َ
ْخَن أ

َ
ْٗ َوأ ُٟ ٍّٙ َغ

َ
ُ ٌَأ ُٗ اَّللٍّ ُٟ َٜ َٚ ََٕه ِي َّ اَّلٍّ وَٕهِ

ُ
َٓ  Gأ ٌَ

َ
ْم لََعَ ٠ٍُُُٖب  أ

َ
ْرآَن أ ُِ َحَخَدةٍُّروَن إْ

ا  َٟ ُ ال ٍَ ْر
َ
ْمَل  Hأ

َ
ْٗ َوأ ُٟ َ َل ل ًَْفاُن َش٠ٍّ َدى الظٍّ ُٟ ْ ُٗ ال ُٟ َ َ ل ا حَبنَيٍّ َ٘ ْٚ َبْهِد  ِ٘  ْٗ ْدةَارِِٞ

َ
وا لََعَ أ َٚ اْرحَدَّ ِي  إِنٍّ اَّلٍّ

 ْٗ ُٟ َ َل  Iل ا َٛزٍّ َ٘ ٠ا  ُٞ رِ
َْ  َٚ ِي ْٗ َُال٠ُا لَِّلٍّ ُٟ جٍّ

َ
َّ ةِأ ِ ُٗ  َذل ُ َحْهَٖ ْمرِ َواَّللٍّ

َ َْ ْٗ ِِف َبْهِؼ ا ُِٜفًُهُس ُ َش اَّللٍّ
 ْٗ ُٞ اَر ْٗ  Jإِِْسَ ُٞ ْدةَاَر

َ
ْٗ َوأ ُٟ َٞ ُث يَُْضِب٠َُن وُُج٠ َٓ

ِ ن
َٓ َٙ ْ ُٗ ال ُٟ خْ ًَ إَِذا ح٠ََذٍّ ًْ َٓ ٌَK  ا َ٘ ُٗ اتٍّتَُه٠ا  ُٟ جٍّ

َ
َّ ةِأ ِ ذَل

خْ 
َ
ْخَتَؿ أ

َ
ُٝ ٌَأ ٠ا رِْؽ٠َاَٛ ُٞ َ َوَكرِ ْشَخَؿ اَّللٍّ

َ
ْٗ أ ُٟ َ ال َٙL٧بمد: ىجس[ِِ-ِٖ.] 

 
 ثالثًا: إجماؿ أسباب الوقاية من آفات العقوؽ والعالج:

 االحَباز عن مظاىر العقوؽ كمسبباتو الٍب تقدـ بياهنا. – ُ
 اإلحساف إٔب الوالدين ُب حياهتما كبعد موهتما: – ِ

 وىاؾ إجماؿ مقتضيات محبة الوالدين واإلحساف إليهما في حياتهما:
 ما ُب غّب معصية.أ. طاعته

 ب. اإلحساف إليهما ُب ٝبيع األحواؿ.
  

                                                

فقاؿ: من أحق  قاؿ: جاء رجل إٔب رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة :كا٢بديث ُب )الصحيحْب( (ُ)
قاؿ: ٍب  ((ٍب أمك))قاؿ: ٍب من؟ قاؿ:  ((ٍب أمك))قاؿ: ٍب من؟ قاؿ:  ((أمك))ابٍب؟ قاؿ: الناس ٕبسن صح

  [.ِْٖٓ[، مسلم ]ُٕٗٓ((. صحيح البخارم ]ٍب أبوؾ))من؟ قاؿ: 
 (.ُِ-ُُ/ُِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (2)
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 ج. التواضع ٥بما، كلْب الكالـ، كالتزاـ األدب معهما.
 د. النفقة عليهما.

 ىػ. استئذاهنما ُب ا١بهاد الكفائي، كُب السفر كغّبه.
 ك. إرضاؤٮبا باإلحساف إٔب من ٰبباف.

 ز. إبرار قسمهما.
 .ح. عدـ شتمهما أك التسبب ُب ذلك

أما إجماؿ مقتضيات محبة الوالدين واإلحساف إليهما بعد موتهما فهي على النحو 
 التالي:

 أ. الصالة عليهما.
 ب. االستغفار ٥بما.

 ج. إنفاذ عهدٮبا.
 .أىل كدٮباأرحامهما ك صلة د. 

 .الصدقة عنهماىػ.  
ألكالد غرسي بذكر اإلٲباف كالتَّقول كقواعًد كآداب الَببية كاألخالؽ ُب نفوس ا - ّ

 كالطالب من أكؿ النشأة:
كال ٱبفى أف العقيدة الصحيحة توجّْو النَّفس إٔب ا٤بيوؿ ا٣بّبة، من ٫بو: اإلحساف كاحملبة 

 كالوفاء، كتكبح ٝباح النفس كا٥بول، كتػيرىغّْب ُب اآلخرة.
كإف التفقو ُب الدين، كتفهم اآليات كاألحاديث كالعمل ّٔا ٯبعل العبد على بصّبة من 

ا كل البعد عن العقوؽ أمر دي نو كدنياه، فيكوف بارِّا بوالديو، ك٧ببِّا كمعيننا ٥بما، كيكوف بعيدن
 كعما يضره ُب آخرتو. 
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 : بعث ركح ا٤براقبة هللصيانة األكالد عمَّا يضرُّىم ُب اآلخرة من خالؿ  – ْ
 كيكوف بأمرىم بالصالة كالصـو كسائر الواجبات. كقد تقدـ بياف ذلك.

كتقدٙب ا٥بدايا كترغيبهم ُب صاّب األعماؿ، كُب التعلم،  ،ائم لألكالديع الدَّ التشج - ٓ
 ٪باحنا ُب حياهتم.حققوا  كأ نبيلة كا٤بكافآت التشجيعية كلما قىدَّموا أعماالن 

 ُب البيت كا٤بدرسة كا١بامعة:ا٢بسنة القدكة  - ٔ
 ا٤براحل  سيما ُبتقدـ أف للقدكة أثرنا ُب ٙبديد كجهة اإلنساف ُب فكره كسلوكو، كال

ٗبن يتخذىم أسوة لو،  كالتشبو ٧بيطو، مع التفاعل اإلنساف طبيعة من ألفَّ  األكٔب من نشأتو؛
، كإٔب  ٥بم كييًكنُّ  احَبامنا، كٰبفظ ٥بم مكانة كقدرنا؛ كلذلك فإف القدكة ا٢بسنة هتدم إٔب ا٢بقّْ

 الربّْ كالتقول، كالصَّالح كاإلصالح.
سنة أٮبها: التخلق باألخالؽ الفاضلة، كالسَّّب كفق شرع اهلل كىناؾ مقومات للقدكة ا٢ب

،  كاتّْباع ىدم النَّيب،  كالتَّمسك بسينَّتو؛ فإفَّ العلم كالعمل ركنا القدكة
ا٢بسنة، كالبناء ُب الَببية على أساسو راسخو منبثقو من العقيدة من غّب زيغو أك ابتداع، كأف 

 دين تبعثي ُب النَّفس ا٥بمَّة؛ لتقليدىم كالتَّشبو ّٔم.يكوف صاحب ٮبَّةو؛ فإفَّ رؤية آّ
فق، الرّْ كمن صفات اإلماـ القدكة: االستقامة، كاالعتداؿ، كا٢بًلم، كا٢بكمة، كالتثبت، ك 

 .(ُ)..اْب"دؽرب، كاإلخالص، كالصّْ كالصَّ  ،كاللْب
، ف القوؿمن لسا أبلغي أف لساف العمل بالنسبة للمربْب كينبغي أف يتنبو كل مرب  إٔب 

 كأف األعماؿ أعلى صوتنا من األقواؿ. كقد تقدـ بياف ذلك.
ا٤بنوطة بو ُب التوجيو كالَببية كاإلرشاد  العظيمة سؤكليةى أف يستشعر ا٤بكينبغي عليو: 

ـى سىييٍسأؿ  كالتحذير كا٤بتابعة، كأنو  .إليو لى عليو، كككً  كائتيمنى  ،عمَّا خيوّْؿى لو اهلل  أما

                                                

 (.ّٕٓ( )ص:القدكة السيئةنظر: عقبات ُب طريق ا٥بداية،  عقبة: )ا (ُ)
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يم ا٤برضية كالشّْ  ،ا٢بميدة كا٣بالؿً  ،عليها كحثَّ  ،ّٔا الشرعي  حملاسن الٍب كردى أف يػىتىخىلَّقى باك 
 .إليها الٍب أرشدى 

بعْب البصّبة إٔب آثار سوء أك إٮباؿ كأف يستشعر عاقبة اإلٮباؿ كالتقصّب، كأف ينظر 
ٔب الَببية من الفساد األخالقي إٔب العقوؽ كا٢برماف من برّْ األكالد، كقد يفضي اإلٮباؿ إ

 اال٫براؼ كانتشار ا١برٲبة.
"فمن أٮبل تعليم كلده ما ينفعو كتركو سدل فقد أساء إليو غاية  :ابن القيم  قاؿ

ا جاء فسادىم من قبل اآلباء ،اإلساءة كترؾ تعليمهم فرائض  ٥بم،كإٮبا٥بم  ،كأكثر األكالد إ٭بَّ
عاتب  كما ،ا آبىاءىىيم كبارناكىٓب ينفعو  ،فأضاعوىم صغارنا فلم ينتفعوا بأنفسهم ،ين كسننوالدّْ 

ا ا كأضعتِب كليدن ا فعققتك كبّبن يا أبت إنَّك عققتِب صغّبن  فقاؿ:لده على العقوؽ ابعضهم ك 
"ككم ٩بن أشقى كلده  .(ِ)"إفساد كلده كفلذة كبده :فإف من ظلم الوالد. "(ُ)"افأضعتك شىيخن 

كيزعم أنو يكرمو  ،و لو على شهواتوكإعانت ،كترؾ تأديبو ،كفلذة كبده ُب الدنيا كاآلخرة بإٮبالو
كفوت عليو حظو ُب الدنيا  ،ففاتو انتفاعو بولده ،كأنو يرٞبو كقد ظلمو كحرمو ،كقد أىانو

 .(ّ)"كاآلخرة كإذا اعتربت الفساد ُب األكالد رأيت عامتو من قبل اآلباء
 ا٢بكمة ُب التعامل مع األكالد: - ٕ

للواقع كما فيو من صعوبات، فيتجنب ما يورث ينبغي للمريبّْ أف يكوف حكيمنا متفهمنا 
 ا١بفاء كالنفرة بينو كبْب األكالد من ٫بو: القسوة عليهم ُب القوؿ أك الفعل. 

 كيتعامل مع كل خطأ ٕبكمة، كيعاِب مسبباتو بتفهم ككعي كنصح ككعظ كإرشاد.

                                                

 (.٤َِّبودكد بأحكاـ ا٤بولود )ص:( ٙبفة اُ)
 (.ُِٔا١بواب الكاُب )ص: (ِ)
 (.ِِْٙبفة ا٤بودكد بأحكاـ ا٤بولود )ص: (ّ)
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رفقاء السُّوء، كأف يكوف ناصحنا ألكالده كطالبو، داالِّ ٥بم على ا٣بّب، ٧بذّْرنا إياىم من 
 ٥بم عاقبة العقوؽ. كمسالك أىل الضَّالؿ، مبيننا

 :النأم باألكالد عن مواطن الشبهات كا٤بعاصي كالبدع - ٕ
 كقد تقدـ بياف ذلك.

 مصاحبة األخيار،كحضور ٦بالس العلماء، ك  النَّافع، الًعٍلم ا٢برص على تػىعىلُّم - ٖ
 .ددكنو ُب أعمالو كأقوالوكيس ،كالعبادة ،الطاعةالذين يعينوف العبد على 

ا٤بعاشرة با٤بعركؼ، أف تكوف العالقة بْب الزكجْب قائمة على ركائز أٮبها: احملبة ك  – ٗ
 . (ُ)كاإلحساف، كحسن ا٣بلق، كا٤بالطفة

 العدؿ بْب الزكجات كبْب األكالد.  - َُ
 ٘بنب األخطار الٍب هتدد األسرة:  - ُُ

 كقد أفردهتا بالبحث ُب مصنف مستقل.
التعاضي من الزكجْب عن ا٥بفوات كالزالت، كأف يبتعد الزكج عن ألفاظ الطالؽ  – ُِ

 بو.أك التعريض 
 .ا٤براقبةي ا٢بكيمة على كسائل اإلعالـ الوافدة - ُّ

 
 

  

                                                

 (.ِٕٗ-ِّٕانظر: )احملبة صورىا كأحكامها( )ص: (ُ)
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ػ

ػ

 واضثالثوناضدابعػاضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ِّرحامشطغطظػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 أوًًل: خطورة قطيعة الرحم:  
إٔب بناء ٦بتمعو إسالمي  مَباحم متعاطف، تسوديه  ُب تعاليمو كتشريعاتو يهدؼ اإلسالـ

 .احملبَّةي كاإلخاء، كيهيمن عليو حبُّ ا٣بّب كالعطاء
قد أكجبى الشارعي: برَّ األرحاـ، كىو ٗبعُب: صلتهم كاإلحساف إليهم، كتفقد من ىنا فك  
م، كالقياـ على حاجاهتم كمواساهتم. كاحملبة أعظم أنواع الرب، كىي تقتضي ما تقدـ من أحوا٥ب

ْْشِِق حمس :أكجو اإلحساف، كما سيأٌب بيانو. قاؿ اهلل  َٙ ْ َٔ ال ْٗ ُِتَ ُس َٞ ٠َّٕا وُُج٠ ْن ح٠َُ
َ
َٕيَْس إِْْبٍّ أ

 ٌْ ِ َواْْل٠َِْم ا َٚ ةِاَّللٍّ َ٘ ْٚ آ َ٘ ٍّٚ إِْْبٍّ  ْيرِِب َوَِٕس َٙ ْ اَل لََعَ َوال َٙ ْ ًّنَِي َوآَِت ال َِٓخاِب َوانلٍّبِ ثِ َوإْ َٓ
ِ ن

َٓ َٙ ْ ِخرِ َوال
َصاْنِيَ  َٙ ْ ْرََب َواْْلََخاَم َوال ُِ ِي تََصاَءل٠َُن ةِِٝ حمس [،ُٕٕ]البقرة:اآلية  ىجس..ُخّتِِٝ َذوِي إْ َ اَّلٍّ ٠ا اَّللٍّ ُِ َواتٍّ

رَْخامَ 
َ َْ لوىا بالرب كاإلحساف، كال أم: كاتقوا إضاعة حق األرحاـ، فص [،ُ]النساء: ىجسَوا

ْرََب َواْْلََخاَم حمس تقطعوىا. ُِ ِٚ إِْخَصاًٛا َوبِِذي إْ يْ َْ تُْْشُِك٠ا ةِِٝ َطيْئًا َوبِال٠َْادِلَ َ َو َواْخُتُدوا اَّللٍّ
ِٔ وَ  بًِ ِٚ الصٍّ اِخِب ةِاْْلَِْٜب َواةْ ُِٜب َوالػٍّ ْرََب َواْْلَارِ اْْلُ ُِ َصاْنِِي َواْْلَارِ ذِي إْ َٙ ْ ْج َوال َٓ ا َمَٖ َ٘

 ْٗ اُُٛس َٙ ْح
َ
ْرََب حمس [،ّٔ]النساء: ىجسأ ُِ ِْخَصاِن ِإَويَخاءِ ذِي إْ

ِْ ُمُر ةِإَْهْدِل َوا
ْ
َ يَأ [، َٗ]النحل: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

ِٔ حمس بًِ َٚ الصٍّ ِٓنَي َوابْ ُٝ َوالِْْٙص ٍِّ ْرََب َخ ُِ   [.ِٔ]اإلسراء: ىجسَوآِت َذا إْ
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أرحامكم؛ فإف صلة الرحم محبة تعلموا من أنسابكم ما تصلوف بو كُب ا٢بديث: ))
 . (ُ)((في األىل، مثراة في الماؿ، منسأة في األثر

أف رجالن قاؿ: أخرب٘ب عن عمل يدخلِب ا١بنة؟ فقاؿ النيب  كعن أيب أيوب 
: (( تعبد اهلل ًل تشرؾ بو شيًئا، وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة، وتصل

 اة؛ لبياف أٮبيتها. . فصلة الرحم ىنا جاءت مع الصالة كالزك(ِ)((الرحم
إف اهلل خلق الخلق، حتى ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة ك 

ين  إذا فرغ من خلقو، قالت الرحم: ىذا مقاـ العائذ بك من القطيعة، قاؿ: نعم، أما تُر
قاؿ  ،((أف أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب، قاؿ: فهو لك

رِْض حمس: تمفاقرؤوا إف شئ)) :رسوؿ اهلل 
َ َْ ِصُدوا ِِف ا ٍْ ْن ُت

َ
ْٗ أ ْخُ ْٗ إِْن ح٠ََْلٍّ ْٔ َنَصيُْخ َٟ َذ

                                                

[، كالَبمذم ٖٖٖٔ( ا٢بديث مركم عن أيب ىريرة، كعن العالء بن خارجة. حديث أيب ىريرة: أخرجو أٞبد ]ُ)
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب. ِْٖٕغريب". كأخرجو أيضنا: ا٢باكم ][، كقاؿ: "ُٕٗٗ]

(: "رجالو قد كثقوا". ُِٓ/ٖ)  [. قاؿ ا٥بيثمئُٕحديث العالء بن خارجة: أخرجو الطربا٘ب ]
راء، كىو الكثرة، أم: من الثَّ  -مىٍفعىلىةه -. كُب )النهاية(: مىثٍػرىاة: -بفتح ا٤بيم كسكوف ا٤بثلثة-: ()مىثٍػرىاة ُب ا٤باؿ()ك

-مىٍفعىلىةه من النَّسىاء، كىو التأخّب. )ُب األثر(:  -بفتح ا٥بمزة- ()مىٍنسىأىةه(ك)سبب لكثرة ا٤باؿ، كىو خرب ثاف. 
أم: األجل، كا٤بعُب: أم: سبب لتأخّب األجل، كموجب لزيادة العمر. كقيل: باعث دكاـ كاستمرار  -بفتحتْب

صلة يفضي إٔب ذلك. ك٠بى األجل أثرنا؛ ألنو يتبع العمر. قاؿ أبو بكر ابن العريب ُب النسل، كا٤بعُب: أف ٲبن ال
  .ُب )العارضة(: أما )احملبة( فاإلحساف إليهم، كأما )النسأ ُب األثر( فبتمادم الثناء عليو كطيب الذكر

(، َِّٗ/ٕ) (، كانظر: مرقاة ا٤بفاتيحُُُ/ٖانظر: عارضة األحوذم بشرح صحيح الَبمذم، البن العريب )
  (.َُِ/ُ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )ثرا( )ٕٗ/ٔ(، ٙبفة األحوذم )ِِٓ/ّفيض القدير )

 [.ُّ[، مسلم ]ّٖٗٓ( صحيح البخارم ]ِ)
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 ْٗ ُس َ٘ رَْخا
َ
ُه٠ا أ ّفِ َِ من سره أف يبسط لو في رزقو، أو ينسأ لو في . ))(ُ)(([ِِ]٧بمد: ىجسَوُت

 .(ِ)((أثره، فليصل رحمو
 فهذه ثالث فوائد لصلة الرحم: 

 احملبة بْب األىل. -ُ
 الزيادة ُب ا٤باؿ. -ِ
 التأخّب ُب األجل.  -ّ

كا٢باصل أف صلة الرحم تقوم ا٤بودَّة، كتزيد احملبَّة، كتوثق عيرل القرابة، كتزيل العداكة 
كالٌشحناء. كالصلة مصلحة لألحواؿ، فمن ٓب يك نافعنا ألىلو كأقاربو فلن ينتفع بو غّبىم من 

 باب أكٔب. 
ء، كلْب ُب ا٤بعاملة، إٔب طيب ُب كطرقها ميسرة، كأبوأّا متعدّْدة، فمن بشاشةو عند اللقا

القوؿ، كطالقة ُب الوجو، كمشاركة ُب األفراح، كمواساة ُب األتراح، كإحساف إٔب احملتاج، 
 كبذؿ للمعركؼ، كنصح كصفح، كعيادة للمريض. 

كا٤بعُب ا١بامع لذلك كلّْو: إيصاؿ ما أمكن من ا٣بّب، كدفع ما أمكن من الشر؛ فإف 
ـر النفس، كسعة األفق، كطيب ا٤بنبت، كحسن الوفاء. كما أف قطيعة صلة الرحم أمارةه على ك

الرحم سببه للذلة كالصَّغار، كالضَّعف كالتفرُّؽ، ك٦بلبة للهمّْ كالغمّْ، كما أهنا سبب ُب سخط 
  .اهلل 

  

                                                

 [.ِْٓٓ[، مسلم ]َِٕٓ، ٕٖٗٓ، َّْٖ( صحيح البخارم ]ُ)
كقيل: الربكة  .وسيعو ككثرتو[. ك)بسط الرزؽ(: تِٕٓٓ[، مسلم ]ٖٔٗٓ، ٖٓٗٓ، َِٕٔ( صحيح البخارم ]ِ)

 : بقية عمره.()أثره(ك): يؤخر. ()ينسأ()فيو. 
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لكن ال ينبغي أف   -كإف كاف مغركزنا ُب النفوس-ك٧ببَّة األقارب كالعشّبة كا٤بتاع كالنّْعم 
 كشرعو كا١بهاد ُب سبيلو. كرسولو  حبُّها على حبّْ اهلل   يقدَّـ

ْٗ حمس: قاؿ اهلل  ْٗ وََنِظَْيحُُس ْزَواُجُس
َ
ْٗ َوأ ْٗ ِإَوْخ٠َاُُٛس بَْٜاؤُُز

َ
ْٗ َوأ ْٔ إِْن ََكَن آةَاؤُُز ُُ

خَ 
َ
ا أ َٟ ُٚ حَرَْؽ٠َْج ا َوَمَصاِز َٞ َصاَد َْ ا َوِِتَاَرةٌ َُتَْظ٠َْن  َٞ ٠ ُٙ ْم٠َاٌل اْرََتَْذُخ

َ
ِ َورَُش٠َِلِ َوأ َٚ اَّللٍّ ِ٘  ْٗ بٍّ إَِْلُْس

اِشِنِيَ  ٍَ ٠َْم إْ َِ ِْٟدي إْ َْ َح  ُ ْمرِهِ َواَّللٍّ
َ
ُ ةِأ ِِتَ اَّللٍّ

ْ
بٍُّػ٠ا َخِتٍّ يَأ اٍد ِِف َشبًِِِٖٝ َذََتَ َٟ  [.ِْ]التوبة:  ىجسوَِج

ُب دين الفطرة أنو ٓب يذـ حب األىل كاألقارب كاألزكاج، كال  فمن رٞبة اهلل 
كالكسب كاال٘بار، كٓب ينو عن ذلك؛ ألهنا من احملبة الطبيعية، كإ٭با جعل من حب ا٤باؿ 

على حب ما ذكر، ككذلك  كرسولو  مقتضى اإلٲباف: إيثار حب اهلل 
 ا١بهاد ُب سبيلو إذا كجب.

كقد ذكر أىلي العلم أفَّ ىناؾ آدابنا لصلة الرَّحم ينبغي أف ٰبرص عليها ا٤بسلم حٌب 
 ة( من األيلفة، كالتعاضد، كاحملبة، كالتعاكف على الرب كالتقول، منها:تتحقق )مقاصدي الصل

اإلخالص كالنية الصا٢بة كاالحتساب، كالبدء باألقرب، كأف يقدـ ُب صلتو: أتقاىم هلل  
،  كأف ال تكوف الصلة على كجو ا٤بكافأة، كإ٭با ابتغاء كجو اهلل،  كال يقتصر ُب

ليس الواصل بالمكافئ، )) :قاؿ النيب صلتو على من يبادلونو الصلة، فقد 
. أم: إف الذم يصل غّبه مكافأةن لو (ُ)((ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمو وصلها

على ما قدـ من صلة، كمقابلةن لو ٗبثل ما فعل ليس بواصل حقيقة؛ ألف صلتو نوع معاكضة 
 كمبادلة.

ع فهم ثالث "ال يلـز من نفي الوصل ثبوت القط :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر    
درجات؛ )مواصل كمكافئ كقاطع(؛ فالواصل: من يتفضل كال يتفضل عليو، كا٤بكافئ: الذم 
ال يزيد ُب اإلعطاء على ما يأخذ، كالقاطع: الذم يتفضل عليو كال يتفضل. ككما تقع 

                                                

 [. ُٗٗٓ( صحيح البخارم ]ُ)
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ا٤بكافأة بالصلة من ا١بانبْب كذلك تقع با٤بقاطعة من ا١بانبْب، فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، 
 . (ُ)"-كاهلل أعلم-جوزم ٠بي من جازاه: مكافئنا فإف 

أف رجالن قاؿ: يا رسوؿ اهلل إف ٕب قرابة أصلهم كيقطعو٘ب،  كعن أيب ىريرة 
لئن كنت كما قلت، كأحسن إليهم كيسيئوف إٕب، كأحلم عنهم كٯبهلوف علي، فقاؿ: ))

. ففي (ِ)((مت على ذلكفكأنما ُتِسفُُّهُم اْلَملَّ، وًل يزاؿ معك من اهلل ظهير عليهم ما د
ا٢بديث: ا٢بث على صلة ذم الرحم الذم ىذه صفتو، كمقابلة اإلساءة باإلحساف، فعسى 

ُٝ حمس: أف ينقلب حالو. قاؿ اهلل  ٍّٛ
َ
أ َْ ُٝ َنَداَوةٌ  َّ َوبَيَْٜ ِي ةَيَْٜ ُٚ ٌَإَِذا اَّلٍّ ْخَص

َ
ٍِِّٕت ِهَ أ اْدَذْم ةِا

 ٌٗ  [.ّْ]فصلت: ىجسَوَِّلٌّ َْحًِ
ًل يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو أنو: ))  كمن أخالؽ النيب

  فهو )يعفو(، أم: ُب الباطن )كيصفح(، أم: ُب الظاىر عن صاحب السيئة. ،(ّ)((ويصفح
أحب األعماؿ إٔب لصلة األرحاـ؛ فإهنا من  أف يوفقو :للعبد من عالمة ٧ببة اهلل ك 

 . اهلل
مانعة من ك يلة لأللفة كا٤بودة، مز  كىيللعبد،  كقطيعة األرحاـ من موانع ٧ببة اهلل 

ِ حمس :قاؿ اهلل  .العقوبةبمؤذنة ك  دخوؿ ا١بنة،من نزكؿ الرٞبة، ك  َد اَّللٍّ ْٟ ُؾ٠َن َخ ُِ َٚ َحْٜ ِي اَّلٍّ
ُٗ اْْلَاِِسُ  ُٞ  َّ ِ وَٕه

ُ
رِْض أ

َ َْ ِصُدوَن ِِف ا ٍْ َٔ َويُ ْن ي٠َُغ
َ
ُ ةِِٝ أ َمَر اَّللٍّ

َ
ا أ َ٘ َفُه٠َن  ِْ ًِ٘رَاُِِٝ َويَ ْٚ َبْهِد   ىجسونَ ِ٘

ُ ةِِٝ حمس :كقاؿ  [،ِٕ]البقرة: َمَر اَّللٍّ
َ
ا أ َ٘ َفُه٠َن  ِْ ًِ٘رَاُِِٝ َويَ ْٚ َبْهِد  ِ٘  ِ َد اَّللٍّ ْٟ ُؾ٠َن َخ ُِ َٚ َحْٜ ِي َواَّلٍّ

                                                

 (.ِْْ /َُفتح البارم )( ُ)
بفتح ا٤بيم -: ()ا٤بل(): بضم التاء ككسر السْب ا٤بهملة كتشديد الفاء. ك(تسفهم())ك[. ِٖٓٓ( صحيح مسلم ]ِ)

كأ٭با تطعمهم الرماد ا٢بار، كىو تشبيو ٤با يلحقهم من اإلٍب ٗبا يلحق   ىو الرماد ا٢بار، أم: -كتشديد الالـ
آكل الرماد ا٢بار من األٓب، كال شيء على ىذا احملسن إليهم، بل يناؿ أجر الصلة كالتحمل لألذل، كبا٤بقابل 

 ينا٥بم إٍب عظيم بتقصّبىم ُب حقو، كإدخا٥بم األذل عليو.
 [.ّْٖٖبخارم ]صحيح ال ( ّ)
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ارِ  ْٗ ُش٠ءُ ادلٍّ ُٟ َ َُٜث َول ٍّْٖه ُٗ ال ُٟ َ َّ ل ِ وَٕه
ُ
رِْض أ

َ َْ ِصُدوَن ِِف ا ٍْ َٔ َويُ ْن ي٠َُغ
َ
 :كقاؿ [، ِٓ]الرعد: ىجسأ

ْٗ حمس ْٔ َنَصيْخُ َٟ ْٗ  َذ ُس َ٘ رَْخا
َ
ّفُِه٠ا أ َِ رِْض َوُت

َ َْ ِصُدوا ِِف ا ٍْ ْن ُت
َ
ْٗ أ ُْخ ُ  Fإِْن ح٠ََْلٍّ ُٗ اَّللٍّ ُٟ َٜ َٚ ََٕه ِي َّ اَّلٍّ وَٕهِ

ُ
أ

 ْٗ ُٞ ةَْػاَر
َ
ْخَن أ

َ
ْٗ َوأ ُٟ ٍّٙ َغ

َ
 [.ِّ-ِِ]٧بمد: ىجسGٌَأ

كىو ُب  عن رجل من خثعم قاؿ: أتيت النيب كُب ا٢بديث: عن قتادة، 
. قاؿ: قلت: يا ((نعم)): قلت: أنت الذم تزعم أنك رسوؿ اهلل؟ قاؿ: نفر من أصحابو قاؿ

. قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، ٍب ((إيماف باهلل))رسوؿ اهلل، أم األعماؿ أحب إٔب اهلل؟ قاؿ: 
. قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، أم األعماؿ أبغض إٔب اهلل؟ ((ثم صلة الرحم))قاؿ:  (ُ)مو؟

قاؿ: ((، ثم قطيعة الرحم))قلت: يا رسوؿ اهلل، ٍب مو؟ قاؿ:  . قاؿ:((اإلشراؾ باهلل))قاؿ: 
فقد  .(ِ)((والنهي عن المعروؼ ،ثم األمر بالمنكر))قلت: يا رسوؿ اهلل، ٍب مو؟ قاؿ: 

لبياف  ؛كبعد الشرؾ باهلل  ،جاءت قطيعة الرحم ىنا  مع األعماؿ الٍب يبغضها اهلل 
  خطرىا، كعظيم أثرىا.
 . (ّ)((ل الجنة قاطعًل يدخكُب ا٢بديث: ))

فهذه النصوص تدؿ على أف صلةى األرحاـ كبرَّىا كاجب، كقطيعتها ٧برمة ُب ا١بملة، إال 
 أهنا درجات بعضها أرفع من بعض، كأدناىا: ترؾ ا٥بجر، كالصلة بالكالـ كالسالـ.

 .  "كاختلفوا ُب الرحم، فقيل: كلُّ ذم رحم ٧بـر
 كقيل: كلُّ كارث. 

  
                                                

 ء السكت، كىو استفهاـ، أم: ٍب ماذا؟.( ىي ىاُ)
(:  "ركاه أبو يعلى، كرجالو رجاؿ ُُٓ/ٖ)  [، قاؿ ا٥بيثميّٖٗٔيعلى ُب )مسنده( ]أخرجو أبو  ( ِ)

 الصحيح غّب نافع بن خالد الطاحي كىو ثقة".
أك أمَّ قاطع. [. أم: قاطع رحم. كا٤براد بو ىنا: من استحلَّ القطيعة، ِٔٓٓ[، مسلم ]ْٖٗٓ( صحيح البخارم ]ّ)

 كا٤براد: ال يدخلها قبل أف ٰباسب كيعاقب على قطيعتو.
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سواء كاف ٧برمنا أك غّبه، ككصل الرحم: تشريك ذكم القرىب ُب كقيل: ىو القريب، 
 .(ُ)ا٣بّبات، كىو قد يكوف با٤باؿ، كبا٣بدمة، كبالزيارة ك٫بوىا"

"كال خالؼ أف صلة الرحم كاجبة ُب ا١بملة، كقطيعتها  : قاؿ القاضي عياض
من بعض،  معصية كبّبة. كاألحاديث ُب الباب تشهد ٥بذا، كلكن الصلة درجات بعضها أرفع

 . -كلو بالسالـ-كأدناىا: ترؾ ا٤بهاجرة، كصلتها بالكالـ 
كٱبتلف ذلك باختالؼ القدرة كا٢باجة، فمنها: كاجب، كمنها: مستحب. كلو كصل 
بعض الصلة كٓب يصل غايتها ال يسمى: قاطعنا. كلو قصر عما يقدر عليو كينبغي لو ال 

 .  يسمى: كاصالن
٘بب صلتها، فقيل: ىو كل رحم ٧بـر ٕبيث لو كاف قاؿ: كاختلفوا ُب حد الرحم الٍب 

أحدٮبا ذكرنا كاآلخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى ىذا ال يدخل: أكالد األعماـ، كال أكالد 
األخواؿ. كاحتج ىذا القائل: بتحرٙب ا١بمع بْب ا٤برأة كعمتها، أك خالتها ُب النكاح ك٫بوه، 

ىو عاـ ُب كل رحم من ذكم األرحاـ ُب كجواز ذلك ُب بنات األعماـ كاألخواؿ. كقيل: 
. ىذا  (ِ)((ثم أدناؾ أدناؾ)): ا٤بّباث، يستوم احملـر كغّبه، كيدؿ عليو قولو 

  .(ّ)" كالـ القاضي

                                                

 (.ُُٖ/ُُم شرح صحيح البخارم، للعيِب )( عمدة القار ُ)
، قاؿ: قاؿ رجل: يا رسوؿ اهلل من أحق [ عن أيب ىريرة ِْٖٓ( كٛباـ ا٢بديث ُب )صحيح مسلم( ]ِ)

 .(بوؾ، ٍب أدناؾ أدناؾ()أمك، ٍب أمك، ٍب أمك، ٍب أ)الناس ٕبسن الصحبة؟ قاؿ: 
(، شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم َُ/ٖ( إكماؿ ا٤بعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض )ّ)

(ُٔ/ُُّ.) 
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"كىذا القوؿ الثا٘ب ىو الصواب، ك٩با يدؿ عليو: ا٢بديث ُب  : قاؿ اإلماـ النوكم
أف َيِصَل الرَّجُل أىل ُودَّ  :الِبرّْ  َأبَػرُّ كحديث: ))  ،(ُ)((فإف لهم ذمة ورحًماأىل مصر: ))

 .  (ّ)"-كاهلل أعلم- مع أنو ال ٧برمية (ِ)((أبيو
كمن أسباب قطيعة الرحم: ا١بهل بعواقب القطيعة العاجلة كاآلجلة، كبفضائل الصلة 

 .العاجلة كاآلجلة
كمن أسباب قطيعة الرحم: ضعف الوازع الديِب، كالكرب، كا٢بسد، كسوء ا٣بيلق،  

نافس على متاع الدنيا كحطامها، كالشح كالبخل، كا١بهل بآداب الزيارة العامة، كعدـ كالت
االلتزاـ ّٔا، ككثرة ا٤بزاح، كعدـ مراعاة ظركؼ ا٤بزكر، كالتكاسل عن الصلة كالزيارة؛ لبعد 

لقلة الصرب كاالحتماؿ، كضيق النفس عن  ؛، أك بسبب موقف من ا٤بواقف-مثالن -ا٤بسافة 
 .االعَباؼ بالتقصّب كأكالزالت، كعن تقبل العتاب، ٘باكز ا٥بفوات 

كمن أسباب قطيعة الرحم: سوء الظن، كاإلصغاء إٔب األكاذيب كالوشايات دكف تثبت 
 كتبْب.. إٔب غّب ذلك.

 
  

                                                

)إنكم ): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ذر  :[ِّْٓ(  كٛباـ ا٢بديث ُب )صحيح مسلم( ]ُ)
، أك (سنوا إٔب أىلها، فإف ٥بم ذمة كرٞبنا(ستفتحوف مصر، كىي أرض يسمى فيها القّباط، فإذا فتحتموىا فأح

. )القّباط(: قاؿ العلماء: ()ذمة كصهرنا، فإذا رأيت رجلْب ٱبتصماف فيها ُب موضع لبنة، فاخرج منها()قاؿ: 
: ()ذمة()القّباط جزء من أجزاء الدينار كالدرىم كغّبٮبا، ككاف أىل مصر يكثركف من استعمالو كالتكلم بو. 

؛ لكوف ()كصهرنا()؛ لكوف ىاجر أـ إ٠باعيل منهم. ()كرٞبنا()كا٢بق، كىي ىنا ٗبعُب: الذماـ.  الذمة ىي: ا٢برمة
 منهم. مارية أـ إبراىيم 

 [.ِِٓٓ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.ُُّ/ُٔ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ّ)
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 ثانًيا: الوقاية من مخاطر قطيعة الرحم والعالج:
 كعاقبة القطيعة كآفاهتا: تعلُّمي األنساب، كأف يفقوى ا٤بكلَّف فوائدى الصّْلة كآثارىىا، - ُ

إف ٩با يقي ا٤بكلف من ٨باطر قطيعة األرحاـ: فقو األنساب، كتعليم األكالد أ٠باء 
اآلباء كاألجداد كاألعماـ كاألخواؿ كسائر األقارب مع بياف فوائد كآثار الصلة كعاقبة القطيعة 

 تعلموا))قاؿ:  عن النيب   عن أيب ىريرةكآفاهتا كما جاء ُب ا٢بديث: 
فإف صلة الرحم محبة في األىل، َمثْػَراٌة في الماؿ،  ؛من أنسابكم ما تصلوف بو أرحامكم

 .(ُ)((َمْنَسَأٌة في األثر
ا تعرفوف بو مقدارن  :أم" ((تعلموا من أنسابكم))قولو  :قاؿ العالمة ا٤بناكم 

 . (ِ)"كقد ٯبب إف توقف عليو كاجب ،فتعليم النسب مندكب ٤بثل ىذا .لتصلوىا ؛أقاربكم
 .عظيم شأف الرحم، كيتحرل أسباب كصلها ا٤بكلف أف يعرؼ  - ِ
 رحاـ، كأف ٰبفظ أسباب الود.هتا مع األااآلداب الٍب ينبغي مراعا٤بكلف يرعى أف  - ّ
 .قطيعة الرحم، كأف يتجنب األسباب الداعية إليها ا٤بكلف أف ٍٰبذىرى  - ْ
ا إ – ٓ  ٔب ا٣بّب كالصالح.أف يكوف الواصل ناصحا ٧ببِّا كمصلحنا كمرشدن
أف يتجنب أسباب ا٣بصاـ، كأف ٰبذر من األخالؽ الذميمة، كالصفات القبيحة،   – ٔ
كالبغي، كا١بحود، كالبخل، كالشح،  ،كالظلم ،كالغركر ،العجب، كا٤بن، ك كا٢بسدكالكرب 

، كالشك كالريبة، كاللدد ُب ا٣بصومة، كاالدعاء كا٣بصومة ،، كا٤براءا٤بذمـو كا٢برص، كا١بدؿ
الكالـ فيما ال يعِب، كفضوؿ الكالـ، ك  ، كالتجاحد، كا٤بفاخرة، كحظوظ النفس،الكاذب

ا٤بزاح، كالسخرية كاالستهزاء، كثرة ك  ،كا٣بوض ُب الباطل، كالفحش كالسب كبذاءة اللساف
 .كإفشاء السر، كالوعد الكاذب، كالكذب ُب القوؿ كاليمْب، كالغيبة كالنميمة

                                                

 ( تقدـ.ُ)
 (.ِِٓ/ ّفيض القدير ) (ِ)
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 بة للمحبة:أف يتحرل األسباب ا١بال – ٕ
، كمقابلة اإلحساف باإلحساف، كاإلساءة القوؿ ا٢بسنكمن األسباب ا١بالبة للمحبة: 

ا١بانب، كالعفو  كلْب كالتغافل عن ا٥بفوات كالزالت، كالتواضع باإلحساف، كالتغاضي
، االبتسامة كطالقة الوجو، ك إفشاء السالـكالصفح، كسعة الصدر، كقبوؿ األعذار، ك 

 .حسن ا٣بلق، كاإليثار، ك الرفق، كلْب الكالـ، ك ا٤بداراةالدعوة، كالتواضع ك كاإلىداء، كإجابة 
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 واضثالثوناضثاطنػاضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اضظغاحظػرضىػاضطغتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 أوًًل: التحذير من النياحة على الميت:
احة ذات مناحة، كيقاؿ: نائحة ذات نياحة، كنوَّ  ا.در ناح يىنوحي نػىٍوحن النػٍَّوحي: مص

ا االسم، كٯبمع على ا٤بناحات كا٤بناكح. كالنَّوائح: اسم يقع على النّْساء ٯبىٍتىًمٍعنى كا٤بناحة أيضن 
ُب مىناحة، كٯبمع على ىذا ا٤بعُب على األىٍنواح

(ُ). 
ف. كمنو ٠بيت النىواًئح، ألف بعضهن يقابل التىناكيح: التقابل. يقاؿ: ا١ببالف يتناكحاك 

 .(ِ)ألف بعضهن يقابل بعضا إذا ٫بيٍنى  ؛نوائح :ا. كمنو ٠بيت النساء النوائحبعضن 
        : (النائحة) :ا٢بنفي  براىيم بن يوسف البولومكُب )أحكاـ ا١بنائز(، إل

 ا٤برأة ىينائحة ، فالكعويل بشدة بكى إذا ،(ناح) من كنائحات نوائح عٝب -ا٥بمزة بكسر-
دي  يّْتا٤ب على تبكي ٍبال  . (ّ)٧باسنو كتػيعىدّْ

 .(ْ)"كال ٱبرج ا٤بعُب االصطالحي ٥بذا اللفظ عن معناه اللغوم
  
                                                

 (.ُٓٔ/ ٓيب اللغة )(، هتذَّْ/ّ( انظر: العْب، مادة: )نوح( )ُ)
 (.ِٕٔ/ِ(، لساف العرب )ُْْ -ُّْ/ ُ( انظر: الصحاح، للجوىرم، مادة: )نوح(  )ِ)
 (  أم: تندبو، أك قل: البكاء مع ندب ا٤بيت؛ أم: تعديد ٧باسنو. كقيل: ىي البكاء مع صوت.ّ)
ظر: ا٤بغرب، مادة: )نوح( (،  كانِٓٓ -ِْٓ( انظر ٙبقيقنا ألحكاـ ا١بنائز، إلبراىيم بن يوسف البولوم )ص:ْ)

 (.ٔٓٓ/ٕ(، قره عْب األخيار لتكملة رد احملتار )ّْٕ)ص:
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 .كالنياحة ىي: ندب ا٤بيت إما با٠بو، كإما بقرابتو منو، كإما بصفة يصفو ّٔا
ا: البكاء مع ندب ا٢بنفية بأهن اختلفت عبارات الفقهاء ُب تعريف النياحة. فعرفها"كقد 

 تعديد ٧باسنو. كقيل: ىي البكاء مع صوت. :ا٤بيت؛ أم
كحاصل كالـ علماء ا٤بالكية أف النياحة عندىم ىي البكاء إذا اجتمع معو أحد أمرين: 

 صراخ أك كالـ مكركه.
كعرفها أكثر فقهاء الشافعية كبعض ا٤بالكية بأهنا: رفع الصوت بالندب كلو من غّب 

 البكاء.بكاء، كقيل: مع 
 .(ُ)"كعرفها ا٢بنابلة كبعض الشافعية بأهنا رفع الصوت بالندب برنة أك بكالـ مسجع

كاعلم أف النياحة: رفع الصوت بالندب، كالندب: تعديد " :قاؿ اإلماـ النوكم 
 النادبة بصوهتا ٧باسن ا٤بيت، كقيل: ىو البكاء عليو مع تعديد ٧باسنو.

 .(ِ)"اط ُب البكاءقاؿ أصحابنا: كٰبـر رفع الصوت بإفر 
أٝبعت األمة على ٙبرٙب النياحة على ا٤بيت كالدعاء بدعول ا١باىلية، كالدعاء كقاؿ: "

 .(ّ)"بالويل كالثبور عند ا٤بصيبة
كالنياحة من العادات كالتقاليد الٍب كانت معركفة ُب ا١باىلية، فقد كاف العرب قبل 

الذم  البكاء من نوع كىي ياحة،من خالؿ الن ا٤بيت على كا١بزع ا٢بزف اإلسالـ يظهركف
 من عادات ككاف ا٤بيت، ٧باسن من فاهتم ٤با أنفسهم على كالثبور بالويل الدعوة تصاحبو
أصواهتن، كٱبمشن كجوىهن،  الالٌب يقمن بالندب، كيرفعن نائحاتي أف تيٍستىأجرى ال ا١باىلية
 ثيأّن؛ ألجل ا٢بصوؿ على أجر مادم مقابل ذلك. كيشققن

                                                

 (.ْٗ/ ِْا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )( انظر: ُ)
(، كانظر: فتح القريب آّيب ُب ُْٖ(، كانظر: الكبائر، للحافظ الذىيب )ص:ُْٕ( األذكار، لإلماـ النوكم )ص:ِ)

  (.َِْ/ُتا قليويب كعمّبة )(، حاشيُُٕ/ُشرح ألفاظ التقريب )
 .(ُْٔ( األذكار، لإلماـ النوكم )ص:ّ)
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ذه العادة كفشت ُب كثّب من البلداف، بسبب ا١بهل كالبعد عن تعاليم كقد استمرت ى
القدر، كالتخلق  على اإلسالـ، الذم جاء ٗبنع النياحة ٔبميع صورىا؛ ٤با فيها من التسخط

الذم يأمر العبد بالصرب على قضاء اهلل  بأخالؽ ا١باىلية كا١بيهَّاؿ، كا٤بخالفة لشرع اهلل 
 جر.تعأب كقدره، كاحتساب األ
 ،ألهنا تأمر با١بزع ؛كإ٭با كاف للنائحة ىذا العذاب كاللعنة" :قاؿ ا٢بافظ الذىيب 

كهنيا عن  ،بالصرب كاالحتساب اقد أمر  كرسولو  كاهلل  ،كتنهى عن الصرب
َ حمس :قاؿ اهلل  .ا١بزع كالسخط ِ إِنٍّ اَّللٍّ ة َٓ ْْبِ َوالػٍّ ٠ُٜا ةِالػٍّ ٠ُٜا اْشَخهًِ َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
َم يَا أ َ٘  

 َٚ اةِرِي  . كسيأتيك مزيد البياف ُب سبل الوقاية.(ُ)[ُّٓ]البقرة: ىجسالػٍّ
عند  أخذ علينا )) قالت: ،عن أـ عطية كقد جاء ُب ا٢بديث: 

 .(ِ)((البيعة أف ًل نَػُنوحَ 
ليس منا من لطم الخدود، )) :قاؿ: قاؿ النيب  عن عبد اهلل ك 

 .(ّ)((َشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاىليةو 
 ،الطعن ُب األنساب :قاؿ: خالؿ من خالؿ ا١باىلية ،ابن عباس كعن 

  .كنسي الثالثة ،كالنياحة
 .(ْ)إهنا االستسقاء باألنواء :كيقولوف : قاؿ سفياف

  

                                                

 (.ُٖٓ( الكبائر )ص:ُ)
 [.ّٔٗ[، مسلم ]َُّٔ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.َُّ[، مسلم ]ُِٖٗ، ُِٕٗ، ُِْٗ( صحيح البخارم ]ّ)
 [. َّٖٓ( صحيح البخارم ]ْ)
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أربع في أمتي ))قاؿ:  حدثو أف النيب   مالك األشعرم أيبكعن 
ن في األنساب، من أمر الجاىلية، ًل يتركونهن: الفخر في األحساب، والطع

، والنياحة النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقاـ يـو القيامة ))كقاؿ:  ((واًلستسقاء بالنجـو
 .(ُ)((وعليها سرباؿ من قطراف، ودرع من جرب

النياحة من أمر الجاىلية، وإف النائحة إذا ماتت، ولم تتب، قطع اهلل كُب ركاية: ))
 .(ِ)((ارا من قطراف، ودرعا من لهب النلها ثيابً 

 :ثالث من الكفر باهلل)) :قاؿ رسوؿ اهلل  :قاؿ كعن أيب ىريرة 
  .(ّ)((والطعن في النسب ،والنياحة ،شق الجيب

 .(ْ)((ثالث ىي الكفركُب ركاية: ))
قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  كُب ركاية: عن سعيد، عن أيب ىريرة  

واًلستسقاء باألنواء،  ))ثالث من عمل الجاىلية ًل يتركهن أىل اإلسالـ: النياحة،
 .(ٓ)((والتعاير

                                                

 [.ّْٗ( صحيح مسلم ]ُ)
(: "إسناده ْٓ/ِ[، كُب )زكائد ابن ماجو( )ُُٖٓكابن ماجة ] [،ٖٔٔٔ( أخرجو عبد الرزاؽ ُب )مصنفو( ]ِ)

 صحيح، كرجالو ثقات".
 [، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، كأقره الذىيب.ُُْٓ[، كا٢باكم ]ُْٓٔ( أحرجو ابن حباف  ]ّ)
 [.ُُّٔ( صحيح ابن حباف ]ْ)
نسي الثالثة، كشك  -ٞبد شاكركما قاؿ الشيخ أ-، فكأف سعيدا ()كالتعاير()[، دكف قولو: َٕٔٓ( أخرجو أٞبد ]ٓ)

فيها، فقاؿ ُب ركاية: )ا٤بسند( ىنا: )ككذا( حٌب سألو عبد الرٞبن بن إسحاؽ فقاؿ: )دعول ا١باىلية(، ٍب لعلو 
استذكر أك استيقن مرة أخرل فلم يشك، كقاؿ دكف سؤاؿ: )كالتعاير(، يعِب: التعاير ُب األنساب كالطعن فيها. 

 [.ُُّْكأخرجو ابن حباف ]
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مكة رىفَّ ًإٍبًليسي رىنَّةن  قاؿ: ٤با افتتح رسوؿ اهلل   كعن ابن عباس
اجتمعت إليو جنوده فقالوا: ايٍػئىسيوا أىٍف تػىرىدُّكا أيمَّةى ٧بمَّد على الشرؾ بعد يومكم ىذا، كلكن 

 .(ُ)افتنوىم ُب دينهم، كأفشوا فيهم النػٍَّوحى 
صوتاف ملعوناف في )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  ن مالك كعن أنس ب

 .(ِ)((الدنيا واآلخرة: مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة
لعن الخامشة وجهها، والشاقة )) :أف رسوؿ اهلل   عن أيب أمامةك 

 .(ّ)((جيبها، والداعية بالويل والثبور
. قاؿ اإلماـ النوكم وٗبا نيح عليأك  (ْ)يعذب ببكاء أىلو عليوكقد كرد أف ا٤بيت 

 :" قولو: ((إف الميت ليعذب ببكاء أىلو عليو))(ٓ).  
  
                                                

(: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب(، كرجالو ُّ/ّ)  [، قاؿ ا٥بيثميُُِّٖأخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ] (ُ)
 موثقوف".

(: "ركاه البزار، كرجالو ثقات". كأخرجو أيضنا: الضياء ُب )ا٤بختارة( ُّ/ّ[، قاؿ ا٥بيثمي )ُّٕٓ( أخرجو البزار ]ِ)
[ََِِ.] 

"ىذا إسناد صحيح". (: ْٔ/ِ. كُب )زكائد ابن ماجو( )[ُٖٓٓماجو ][، كابن ُُّّْ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ّ)
  [.ُٕٗٓ[، كالطربا٘ب ]ُّٔٓكأخرجو أيضا: ابن حباف ]

 كلكن البكاء ىنا ليس على إطالقو كما سيأٌب بيانو. (ْ)
نشهدىا ٗبكة، كجئنا ل جاء ُب ا٢بديث عن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أيب مليكة، قاؿ: توفيت ابنة لعثماف  (ٓ)

أك قاؿ: جلست إٔب أحدٮبا، ٍب جاء -كإ٘ب ١بالس بينهما  ،نشهدىا كحضرىا ابن عمر، كابن عباس ل
لعمرك بن عثماف: أال تنهى عن البكاء فإف رسوؿ  فقاؿ عبد اهلل بن عمر  -اآلخر فجلس إٔب جنيب

[، صحيح مسلم  ُِٖٔقاؿ: ))إف ا٤بيت ليعذب ببكاء أىلو عليو(( صحيح البخارم ] اهلل 
[. كعن عبيد اهلل بن عمر، قاؿ: حدثنا نافع، عن عبد اهلل، أف حفصة بكت على عمر، فقاؿ: مهال يا ِٖٗ]

قاؿ: ))إف ا٤بيت يعذب ببكاء أىلو عليو(( صحيح مسلم   بنية أٓب تعلمي أف رسوؿ اهلل 
[ِٕٗ.] 
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  .(ُ)((ببعض بكاء أىلو عليو)) :كُب ركاية
  .(ِ)((ببكاء الحي)) :كُب ركاية
  .(ّ)((يعذب في قبره بما نيح عليو)) :كُب ركاية
  .(ْ)((من يبكى عليو يعذب)) :كُب ركاية

  .ر بن ا٣بطاب كابنو عبد اهلل عم :كىذه الركايات من ركاية
كأنكرت أف يكوف  ،كنسبتها إٔب النسياف كاالشتباه عليهما كأنكرت عائشة 

ْخَرىحمس :كاحتجت بقولو  .قاؿ ذلك النيب 
ُ
َْ حَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ  ىجسَو

                                                

من  يقوؿ بعض ذلك، ٍب حدث، قاؿ: صدرت مع عمر  قد كاف عمر  :قاؿ ابن عباس  (ُ)
مكة، حٌب إذا كنا بالبيداء إذا ىو بركب ٙبت ظل ٠برة، فقاؿ: اذىب، فانظر من ىؤالء الركب، قاؿ: فنظرت 
فإذا صهيب، فأخربتو فقاؿ: ادعو ٕب، فرجعت إٔب صهيب فقلت: ارٙبل فا٢بق أمّب ا٤بؤمنْب، فلما أصيب عمر 

ي علي، كقد قاؿ رسوؿ يا صهيب، أتبك :دخل صهيب يبكي يقوؿ: كا أخاه كا صاحباه، فقاؿ عمر 
[، صحيح مسلم  ُِٕٖ))إف ا٤بيت يعذب ببعض بكاء أىلو عليو(( صحيح البخارم ] :اهلل 

[ِٕٗ.] 
جعل صهيب يقوؿ: كا أخاه، فقاؿ عمر:  ( جاء ُب ا٢بديث عن أيب بردة، عن أبيو، قاؿ: ٤با أصيب عمر ِ)

[، صحيح َُِٗحيح البخارم ]قاؿ: ))إف ا٤بيت ليعذب ببكاء ا٢بي((  ص أما علمت أف النيب 
أغمي عليو، فصيح عليو، فلما أفاؽ، قاؿ:  [. ك٫بوه عن ابن عمر، قاؿ: ٤با طعن عمر ِٕٗمسلم  ]

 [.ِٕٗقاؿ: ))إف ا٤بيت ليعذب ببكاء ا٢بي(( صحيح مسلم  ] ،أما علمتم أف رسوؿ اهلل 
عليو يعذب ٗبا نيح عليو((  يقوؿ:  ))من نيح قاؿ: ٠بعت النيب  ( جاء ُب ا٢بديث عن ا٤بغّبة ّ)

قاؿ:  عن النيب  [. كعن عمر ّّٗ[، صحيح مسلم  ]ُُِٗصحيح البخارم ]
 [.ِٕٗ[، صحيح مسلم  ]ُِِٗ))ا٤بيت يعذب ُب قربه ٗبا نيح عليو(( صحيح البخارم ]

لو، حٌب ( جاء ُب ا٢بديث عن أيب بردة بن أيب موسى، عن أيب موسى، قاؿ: ٤با أصيب عمر أقبل صهيب من منز ْ)
دخل على عمر، فقاـ ٕبيالو يبكي، فقاؿ عمر: عالـ تبكي؟ أعلي تبكي؟ قاؿ: إم كاهلل لعليك أبكي يا أمّب 

قاؿ: ))من يبكى عليو يعذب((، قاؿ: فذكرت  ا٤بؤمنْب، قاؿ: كاهلل لقد علمت أف رسوؿ اهلل 
 [.ِٕٗحيح مسلم  ]تقوؿ: إ٭با كاف أكلئك اليهود. ص  ذلك ٤بوسى بن طلحة، فقاؿ: كانت عائشة
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 ،(ُ)هنا تعذب كىم يبكوف عليهاإُب يهودية  كإ٭با قاؿ النيب  :قالت [،ُْٔ]األنعاـ:
كاختلف العلماء ُب ىذه  .تعذب بكفرىا ُب حاؿ بكاء أىلها ال بسبب البكاء :يعِب

 ،األحاديث فتأك٥با ا١بمهور على من كصى بأف يبكى عليو كيناح بعد موتو فنفذت كصيتو
فأما من بكى عليو  :قالوا .ألنو بسببو كمنسوب إليو ؛فهذا يعذب ببكاء أىلو عليو كنوحهم

ْخَرىحمس :فال يعذب لقوؿ اهلل  أىلو كناحوا من غّب كصية منو
ُ
َْ حَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ  ىجسَو

 [.ُْٔ]األنعاـ:
  :كمنو قوؿ طرفة بن العبد ،ككاف من عادة العرب الوصية بذلك :قالوا

 (ِ)كشقي علي ا١بيب يا ابنة مىٍعبىدً   إذا مت فػػػانعيػػػِب ٗبػػػػا أنػػا أىػػػػػػػلو
ىو ٧بموؿ  :كقالت طائفة .ا ٥بم على ما كاف معتادن ٞبالن  ؛افخرج ا٢بديث مطلقن  :قالوا

فمن أكصى ّٔما أك أٮبل الوصية بَبكهما  .على من أكصى بالبكاء كالنوح أك ٓب يوص بَبكهما
فأما من كصى بَبكهما فال يعذب ّٔما إذ ال  ،لتفريطو بإٮباؿ الوصية بَبكهما ؛يعذب ّٔما

كمن أٮبلهما  ،إٯباب الوصية بَبكهما :ؿكحاصل ىذا القو  .كال تفريط منو ،صنع لو فيهما
معُب األحاديث أهنم كانوا ينوحوف على ا٤بيت كيندبونو بتعديد  :كقالت طائفة .عذب ّٔما

 :كتلك الشمائل قبائح ُب الشرع يعذب ّٔا كما كانوا يقولوف ،مشائلو ك٧باسنو ُب زعمهم
ذلك ٩با يركنو شجاعة  كمفرؽ األخداف ك٫بو ،ك٨برب العمراف ،مرمل النسواف يا :يقولوف
 .اا كىو حراـ شرعن كفخرن 

                                                

على يهودية يبكي عليها أىلها،  قالت: إ٭با مر رسوؿ اهلل  ( جاء ُب ا٢بديث عن عائشة ُ)
[. كاللفظ عند ِّٗ[، مسلم ]ُِٖٗفقاؿ: ))إهنم ليبكوف عليها كإهنا لتعذب ُب قربىا(( صحيح البخارم ]

ر ٥با أف عبد اهلل بن عمر، يقوؿ: إف مسلم: عن عمرة بنت عبد الرٞبن، أهنا أخربتو أهنا ٠بعت عائشة، كذك
ا٤بيت ليعذب ببكاء ا٢بي، فقالت عائشة: يغفر اهلل أليب عبد الرٞبن أما إنو ٓب يكذب، كلكنو نسي أك أخطأ، 

على يهودية يبكى عليها، فقاؿ: ))إهنم ليبكوف عليها، كإهنا لتعذب ُب  إ٭با مر رسوؿ اهلل 
 قربىا((.

 (.ِٗ( ديواف طرفة بن العبد )ص:ِ)
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    كإٔب ىذا ذىب  ،أنو يعذب بسماعو بكاء أىلو كيرؽ ٥بم :معناه :كقالت طائفة
 ،كىو أكٔب األقواؿ :(ُ) كقاؿ القاضي عياض .كغّبه ٧بمد بن جرير الطربم 

أحدكم إف  :كقاؿ ،زجر امرأة عن البكاء على أبيها كاحتجوا ٕبديث فيو أف النيب 
معُب  :كقالت عائشة  .تعذبوا إخوانكم لو صوٰببو فيا عباد اهلل ال إذا بكى استعرب

ا٢بديث أف الكافر أك غّبه من أصحاب الذنوب يعذب ُب حاؿ بكاء أىلو عليو بذنبو ال 
كأٝبعوا على اختالؼ مذاىبهم  .ببكائهم كالصحيح من ىذه األقواؿ ما قدمناه عن ا١بمهور

  .(ِ)"٦برد دمع العْب البكاء بصوت كنياحة ال :البكاء ىناعلى أف ا٤براد ب
(( إف الميت ليعذب ببكاء أىلو عليوكا٢باصل أف العلماء قد أجابوا عن حديث: ))

 علمو مع بَبكو، يوصً  ٓب أك عليو، بالنوح أكصى من على بأكثر من قوؿ: فمنها: أنو ٧بموؿ
 حياتو ُب ينهاىم كاف إذا :٤ببارؾ ا بن عبداهلل قاؿ ك٥بذا عادة، يفعلونو الناس بأف

  .(ّ)شيء عليو يكن ٓب كفاتو، بعد ذلك من شيئنا ففعلوا
 كىو ما ذىب إليو  أكثر أىل العلم. .ٗبعُب: العقاب ىنا كالعذاب

يتأٓبَّ بسماعو بكاء أىلو كيرؽ ٥بم كٰبزف، كذلك ُب الربزخ،  :كقيل: معُب )ييعذَّب( أم
كغّبه، كنصره ابن تيمية   ىب ٧بمد بن جرير الطربمكإٔب ىذا ذ كليس يـو القيامة.

 . (ٓ)ُب )الفركؽ( كما نصره القراُب   .(ْ)كغّبٮبا  كابن القيم

                                                

 (.َِِ/ّ، للقاضي عياض ): إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم( انظرُ)
 (.ِِٗ -ِِٖ/ٔ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
(، أحكاـ ا١بنائز، ٧بمد ُٕ/ٖ(، عمدة القارم، لإلماـ العيِب )ُّٓ/ّ( انظر: فتح البارم، للحافظ ابن حجر )ّ)

 (.ُٔٓسعيد بن علي القحطا٘ب )ص:(، أحكاـ ا١بنائز، د. ِٗناصر الدين األلبا٘ب )ص:
(، إغاثة اللهفاف من ُِْ/ُٖ(، كانظر: ٦بموع الفتاكل )ِٗ( أحكاـ ا١بنائز، ٧بمد ناصر الدين األلبا٘ب )ص:ْ)

 (.َُٕ(، عدة الصابرين كذخّبة الشاكرين )ص:َُٗٓ/ّ(، الصواعق ا٤برسلة )ّٔ/ُمصايد الشيطاف )
 (.ُّٖ/ِ(، )ُٖٕ/ِالقراُب ) ( انظر: الفركؽ، أليب العباس شهاب الدينٓ)
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كغّبه، كىو أكٔب ما يقاؿ   "كإٔب ىذا ٫با الطربم : قاؿ القاضي عياضك 
 .(ُ)فيو"

زجر امرأة عن  "كاحتجوا ٕبديث فيو أف النيب  : كقاؿ اإلماـ النوكم
على أبيها كقاؿ: إف أحدكم إذا بكى استعرب لو صوٰببو، فيا عباد اهلل ال تعذبوا  البكاء

معُب ا٢بديث: أف الكافر أك غّبه من أصحاب الذنوب  :. كقالت عائشة (ِ)إخوانكم
يعذب ُب حاؿ بكاء أىلو عليو بذنبو ال ببكائهم. كالصحيح من ىذه األقواؿ ما قدمناه عن 

على أف ا٤براد بالبكاء ىنا البكاء بصوت  (ّ)اختالؼ مذاىبهم ا١بمهور. كأٝبعوا كلهم على
 .(ْ)ال ٦برد دمع العْب" ،كنياحة

َدْعُهنَّ يَػْبِكيَن على أبي سليماف ما لم يكن نَػْقٌع أو )) :كقد قاؿ عمر 
  .((َلْقَلَقةٌ 

  .ك)النػٍَّقع(: الَباب على الرأس
 . (ٓ)ك)اللٍَّقلىقىة(: الصوت

  
                                                

 (.َِِ/ّ، للقاضي عياض )إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم (ُ)
"كىذا طرؼ من  : (: "ركاه الطربا٘ب، كرجالو ثقات". كقاؿ ا٢بافظ ابن حجرُِ/ٔ)  ( قاؿ ا٥بيثميِ)

بو داكد كالَبمذم حديث طويل حسن اإلسناد أخرجو ابن أيب خيثمة كابن أيب شيبة كالطربا٘ب كغّبىم. كأخرج أ
إف أعماؿ العباد تعرض على أقربائهم من موتاىم، ٍب  : أطرافنا. قاؿ الطربم: كيؤيد ما قاؿ أبو ىريرة

  (.ُِٕ/ْساقو بإسناد صحيح.." فتح البارم )
 (.َّٗ/ٓكذلك اإلٝباع ُب )آّموع شرح ا٤بهذب( )   كقد حكى اإلماـ النوكم (ّ)
، للقاضي عياض إكماؿ ا٤بعلم بفوائد صحيح مسلم(، كانظر: ِِٗ/ٔ)شرح النوكم على صحيح مسلم  (ْ)

 (.َٔٓ/ُ(، سبل السالـ )ٕٗ/ٖ(، عمدة القارم شرح صحيح البخارم )َِِ/ّ)
أم:  ()ما ٓب يكن نقع أك لقلقة()كقولو:  .(. كأبو سليماف ىو خالد بن الوليد َٖ/ِصحيح البخارم )( ٓ)

 على رؤكسهن.ما ٓب يرفعن أصواهتن أك يضعن الَباب 
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د، عن امرأة، من ا٤ببايعات، قالت: كاف فيما أخذ علينا رسوؿ كعن أسيد بن أيب أسي
ا، وًل أف ًل َنْخُمَش وجهً ))ُب ا٤بعركؼ الذم أخذ علينا أف ال نعصيو فيو:  اهلل 

 .(ُ)((اا، وأف ًل نَػْنُشَر شعرً ، وًل َنُشقَّ جيبً ندعو وياًل 
أسو ُب حجر بردة بن أيب موسى، قاؿ: كجع أبو موسى كجعا فغشي عليو، كر  أيبكعن 

ا، فلما أفاؽ قاؿ: أنا امرأة من أىلو فصاحت امرأة من أىلو، فلم يستطع أف يرد عليها شيئن 
بىرًئى من الصَّالًقىة  فإف رسوؿ اهلل  ،بىرًمءه ٩بَّا بىرًئى منو رسوؿ اهلل 

 .(ِ)كا٢بٍىالًقىة كالشَّاقَّة
 الٍب ترفع صوهتا عند ا٤بصيبة. :ك)الصَّالقة(
 .تنتفو من شدَّة ا١بزع كا٥بلع أىك، لٍب ٙبلق رأسها عند ا٤بصيبةا :ك)ا٢بالقة(
 الٍب تشق ثؤّا عند ا٤بصيبة. :ك)الشَّاقة(

اثنتاف في الناس ىما )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
 .(ّ)((والنياحة على الميت ،بهم كفر: الطعن في النسب

 :كفيو أقواؿ" :قاؿ اإلماـ النوكم 
  .كأخالؽ ا١باىلية ،معناه ٮبا من أعماؿ الكفارأف  :أصحها
  .أنو يؤدم إٔب الكفر :كالثا٘ب

 .أنو كفر النعمة كاإلحساف :والثالث
  

                                                

"ركاه أبو داكد  :[. قاؿ اإلماـ النوكم ُُِٕ[، كالبيهقي ]ُْٓ[، كالطربا٘ب ]ُُّّأخرجو أبو داكد ]( ُ)
 (.ْٖٔبإسناد حسن" رياض الصا٢بْب )ص:

 [.َُْ[، مسلم ]ُِٔٗصحيح البخارم ]( ِ)
 [.ٕٔ( صحيح مسلم ]ّ)
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 .أف ذلك ُب ا٤بستحل :والرابع 
كقد جاء ُب كل كاحد  ،تغليظ ٙبرٙب الطعن ُب النسب كالنياحة :كُب ىذا ا٢بديث 

 .(ُ)"-كاهلل أعلم-منهما نصوص معركفة 

فيجب ا١بـز بأف من ٝبع بْب النياحة كشق ا١بيب كالصياح مع العلم زكاجر(: "كُب )ال
١بمعو بْب  ؛بالتحرٙب كاستحضار النهي عنو كالتشديدات فيو، كتعمد ذلك خرج عن العدالة

 . كإيذاء ا٤بيت بذلك كما نطقت بو السنة. انتهى كالـ األذرعي ،ىذه القبائح
ا بالقضاء، كعدـ بعدىا، فإف كاف ذلك تسخطن  كقاؿ ُب موضع آخر: كأما النياحة كما

رضا با٤بقضي فالظاىر أنو كبّبة، كإف كاف لفرط ا١بزع كالضعف عن ٞبل ا٤بصيبة من غّب 
 استحضار سخط ك٫بوه فمحتمل.

: كأما النياحة كما بعدىا فقضية (ِ)(ا٣بادـ)كىل يعذر ا١باىل؟ فيو نظر. كقاؿ ُب 
 انتهى. .ا٣برب بالتوعد عليو أف يكوف كبّبة

كىو رفع الصوت بالندب  ،كىو تعديد ٧باسن ا٤بيت كوا جباله، كالنوح ،فيحـر الندب
كضرب ٫بو ا٣بد، كشق ٫بو  ،-كإف ٓب يقَبف بندب كال نوح-كمثلو إفراط رفعو بالبكاء 

ا١بيب، كنشر الشعر، كحلقو، كنتفو، كتسويد الوجو، كإلقاء الرماد على الرأس، كالدعاء بالويل 
أك على تلك  ،ا٥بالؾ، ككل شيء فيو تغيّب للزم كلبس ما ال يعتاد لبسو أصالن  :مأ ،كالثبور
كقد ابتلي كثّب من الناس  ،ككَبؾ شيء من لباسو كا٣بركج بدكنو على خالؼ العادة ،الصفة

ا على تلك ا٤بذكورات كإف  ا قياسن بل كونو كبّبة كفسقن  ،ر من حرمتومع ما تقرَّ  بتغيّب الزمّْ 
ا بالسخط ا ظاىرن كىو أف ذلك يشعر إشعارن  ،الكل ألهنم عللوىا ٗبا يعمُّ  ؛كانت أفحش منو

                                                

 (.ٕٓ /ِشرح النوكم على صحيح مسلم )( ُ)
ىػ[. ْٕٗلرافعي كالركضة ُب الفركع(، لبدر الدين: ٧بمد بن ّٔادر الزركشي، الشافعي. ا٤بتوَب: سنة ]يعِب: )خادـ ا (ِ)

 (.ٖٗٔ/ُانظر: كشف الظنوف )
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كعدـ الرضا بالقضاء، أما البكاء السآب من كل ذلك فهو جائز قبل ا٤بوت كبعده لكن األكٔب 
فإذا ))ُب ا٢بديث الصحيح:  إنو مكركه لقولو  :تركو بعده إف أمكن، كقاؿ ٝبع

 قبلو على كلده كغّبه. كى . كقد ب(ُ)((وجبت فال تبكين باكية
فقاؿ: ، فلما رأكه بكوا ،بن عبادة كمعو ٝباعة فبكى سعدى  النيبُّ عاد  كقد

     ْن يُػَعذُّْب بهذا كأًل َتْسَمُعوَف إفَّ اهلل ًل يُػَعذُّْب بدمع العين، وًل ِبُحْزِف الَقْلب، ول))
 . (ِ)((-لسانو كأشار إٔب-

 كىو ُب ا٤بوت ففاضت عيناه فقاؿ لو سعد ،ابن لبنتو رفع إليو ُب ركاية: ك 
: ىذه رحمٌة جعلها اهللُ في قُػُلوِب ِعَباِده، وِإنََّما يرحُم )) :ما ىذا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ

 .(ّ)((اهللُ من عباده الرَُّحَماء

                                                

[، كالنسائي ُُُّ(، كأبو داكد ]ِّٔ/ُ[، كالشافعي )ّٔكا٢بديث ركاه جابر بن عتيك، كقد أخرجو مالك ] (ُ)
[. كُب ركاية:  ُّٕٓ[، كالبيهقي ]ََُّ[، كا٢باكم ]ُٕٕٗ[، كالطربا٘ب ]ُّٖٗ[، كابن حباف ]ُْٖٔ]

عاد ابن أخي جربنا األنصارم فجعل أىلو يبكوف عليو فقاؿ ٥بم  عن ربيع األنصارم أف رسوؿ اهلل 
))دعهن يبكْب ما داـ حيا  :بأصواتكم. فقاؿ رسوؿ اهلل  جرب: ال تؤذكا رسوؿ اهلل 

 [ قاؿ ا٥بيثمئَْٕ[، كالطربا٘ب ]ُُِٗ )اآلحاد كا٤بثا٘ب( ]فإذا كجب فليسكًب((. أخرجو ابن أيب عاصم ُب
 (ٓ/ََّ."ركاه الطربا٘ب كرجالو رجاؿ الصحيح" )  

[. كنص ا٢بديث عند اإلماـ البخارم ِّٗ[، مسلم ]ْْٖٕ، ّٕٕٕ، ٓٓٔٔ، ُِْٖالبخارم ]( صحيح ِ)
بض، فأتنا، إليو إف ابنا ٕب ق قاؿ: أرسلت ابنة النيب  ،[ عن أسامة بن زيد ُِْٖ]

فأرسل يقرئ السالـ، كيقوؿ: ))إف هلل ما أخذ، كلو ما أعطى، ككل عنده بأجل مسمى، فلتصرب، كلتحتسب((، 
فأرسلت إليو تقسم عليو ليأتينها، فقاـ كمعو سعد بن عبادة، كمعاذ بن جبل، كأيب بن كعب، كزيد بن ثابت 

ففاضت  -اؿ: حسبتو أنو قاؿ كأهنا شىنّّ ق-الصيب كنفسو تػىتػىقىٍعقىع  فرفع إٔب رسوؿ اهلل  كرجاؿ،
عيناه، فقاؿ سعد: يا رسوؿ اهلل، ما ىذا؟ فقاؿ: ))ىذه رٞبة جعلها اهلل ُب قلوب عباده، كإ٭با يرحم اهلل من 

 عباده الرٞباء((.
 [.ِْٗ[، مسلم ]َُّْالبخارم ]( صحيح ّ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

245 

 

على ابنو إبراىيم كىو ٯبود بنفسو فجعلت عينا رسوؿ   دخلكُب ركاية: 
كأنت يا رسوؿ اهلل؟ فقاؿ:  : الرٞبن بن عوؼفقاؿ لو عبد ، تىٍذرًفىاف اهلل 
ِإفَّ الَعْيَن َتْدَمع، َوالَقْلَب )) : ، ٍبيَّ أىتٍػبػىعىهىا بأيخرل، فقاؿ((يا َعْوٍؼ ِإنػََّها رحمة))

َُى رَبػَُّنا، وِإنَّا ِبِفَراِقَك يَا ِإبْػَراِىيُم َلَمْحُزونُوفًلَيْحَزف، وًل نَػُقوُؿ إ  .(ُ)(( ما يَػْر
ا من ذلك كلو قو٥بم: دمع العْب بال بكاء ال كراىة فيو بل ىو مباح، كما كأخذ أصحابن

مر ُب األحاديث الصحيحة من أف ا٤بيت يعذب ببكاء أىلو عليو اختلفوا ُب ماذا ٰبمل عليو، 
كالصحيح عندنا أنو ٧بموؿ على ما إذا أكصى بذلك، ٖبالؼ ما إذا سكت فلم يأمر كٓب ينو 

ألف من سن سنة سيئة عليو كزرىا ككزر من يعمل  ؛ه كامتثا٥بم لوأك أمر فإنو يعذب بسبب أمر 
كقيل: إنو إذا سكت كٓب ينههم عن  .ّٔا، فاإلٍب يزيد عليو باالمتثاؿ ٗبا ال يوجد لو ٓب ٲبتثل

ألف سكوتو عن هنيهم رضا منو بو فعذب بو كما لو أمر، فمن  ؛ا٫بو النوح يعذب بذلك أيضن 

                                                

قاؿ رسوؿ اهلل قاؿ:  [ عن أنس بن مالك ُِّٓ[. كعند مسلم ]َُّّارم ]البخ( صحيح ُ)
:  كلد ٕب الليلة غالـ، فسميتو باسم أيب إبراىيم(( ٍب دفعو إٔب أـ سيف، امرأًة قػىٍْبو يقاؿ لو: أبو((

سيف، فانطلق يأتيو كاتبعتو، فانتهينا إٔب أيب سيف كىو ينفخ بكّبه، قد امتأل البيت دخانا، فأسرعت ا٤بشي بْب 
فأمسك فدعا النيب  ،اء رسوؿ اهلل فقلت: يا أبا سيف أمسك، ج ،يدم رسوؿ اهلل 
  بالصيب، فضمو إليو، كقاؿ ما شاء اهلل أف يقوؿ، فقاؿ أنس: لقد رأيتو كىو يكيد بنفسو بْب يدم

فقاؿ: ))تدمع العْب كٰبزف القلب، كال نقوؿ  فدمعت عينا رسوؿ اهلل  ،رسوؿ اهلل 
القْب(: ا٢بداد. ك)يكيد بنفسو( أم: ٯبود ّٔا، كمعناه إال ما يرضى ربنا، كاهلل يا إبراىيم إنا بك حملزكنوف((. ك)

"فيو جواز البكاء على ا٤بريض كا٢بزف، كأف ذلك ال ٱبالف الرضا :  كىو ُب النزع. قاؿ اإلماـ النوكم
بالقدر، بل ىي رٞبة جعلها اهلل ُب قلوب عباده، كإ٭با ا٤بذمـو الندب كالنياحة كالويل كالثبور ك٫بو ذلك من 

))كال نقوؿ إال ما يرضي ربنا((. شرح النوكم على صحيح مسلم : طل؛ ك٥بذا قاؿ القوؿ البا
(ُٓ/ٕٓ.) 
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ؿ ينبغي لو إذا نزؿ بو مرض أف ينهاىم عن بدع ا١بنائز كغّبىا أراد ا٣بركج من كرطة ىذا القو 
 .(ُ)"كالقبائح الفظيعة ،من احملرمات الشنيعة

كيتبْب ٩با سبق أف اإلسالـ قد حرَّـ ما كاف يفعلو الناس ُب ا١باىلية من أمور ما زاؿ 
، ياحةالن، فمن ذلك: )الجتنأّا ؛إذا مات ٥بم ميت فيجب معرفتهابعض الناس يرتكبوهنا 

 على (، ٤با ُب ذلك  من التسخطنشر الشعر، ك حلق الشعر، ك كشق ا١بيوب ،ضرب ا٣بدكدك 
 .القدر، كالتخلق بأخالؽ ا١باىلية كا١بيهَّاؿ، كا٤بخالفة لشرع اهلل 

 
 ثانًيا: الوقاية من آفات ىذا الفعل والعالج:

بالتزاـ شرع يوصيهم  كأفما يلزمهم من األحكاـ، أف يػيعىلّْمى اإلنسافي أىلو كأكالده  – ُ
كال سيما تلك الٍب تكوف بعد ا٤بوت؛ حٌب تربأ بذلك  ،البعد عن البدع كا٤بنكراتاهلل تعأب، ك 

 :ذمتو
كال ينبغي ٤بسلم أف يغفل عن الوصية الٍب تربأ ذمتو عند خركجو الدنيا، كالوصية سنة، 

ف، كردّْ الودائع، ك٫بو ذلك. للغّب كأداء الديو  كاجبو  ٕبق  تعلُّق كقد تكوف كاجبة إذا كاف ٥با 
 ٥بوو  دارً ا٤بساٮبة ُب بناء ك  ،ـ٧برَّ  ، أك كانت ُب أمرو راإلضرا :مة إذا كاف القصد منهاكىي ٧برَّ 

 ، ك٫بو ذلك.سقكفً 
 العلم ٕبقيقة الدنيا.  – ِ
 .حسن الظنّْ باهلل  – ّ
أف ا١بزع لَّفو كلُّ مكأف يدرؾ  ، ك كقىدىرًه ُب النَّفس رسوخ اإلٲباف بقضاًء اهلل  – ْ

 .كأنو ما شاء كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن ،كقدره ء اهلل لقضا كأنو ال رادَّ ، ال يرفع البالء

                                                

 (.ِٔٔ -ِٓٔ/ُالزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ) (ُ)
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ذلك  تفصيلكقد تقدـ  الصرب على ما يصب ا٤بسلم من الشدة كالبالء كالكوارث: – ٓ
 :ُب )سبل الوقاية من آفة االنتحار(

ِ حمس ييكًثرى من قولو: أف ٗبصيبة ابتيًلي ٤بن كيتأكد ِ ِإَوٍّٛا إَِْلِْٝ َراِجُه٠نَ إ  [.ُٔٓ]البقرة: ىجسٍّٛا َّلِلٍّ
كلو عرفها  ،تعط ىذه الكلمات نبيا قبل نبينا ٓب  :قاؿ سعيد ابن جبّب 

   ٤با قاؿ: يا أسفى على يوسف. يعقوب 
ْـّ سىلىمىة  :(مسلم)كركل  يقوؿ:   قالت: ٠بعت رسوؿ اهلل عن أ

ِ ِإَوٍّٛا إَِْلِْٝ َراِجُه٠نَ حمس: ا أمره اهللما من مسلم تصيبو مصيبة، فيقوؿ م)) اللُهمَّ  ،ىجسإٍِّٛا َّلِلٍّ
. فهذا تنبيو (ُ)((ْأُجْرِني في مصيبتي، َوَأْخِلْف لي خيًرا منها، إًل َأْخَلَف اهلل لو خيًرا منها

َٚ حمس :على قولو  اةِرِي ِ الػٍّ رسوؿى  إما با٣بلف كما أىٍخلىفى اهلل ألْـّ سلمة  ،ىجسَوبَّْشِ
 فإنو تزكجها ٤با مات أبو سلمة زكجها، كإما بالثَّواب ا١بزيل ُب اآلخرة. ، اهلل

 قاؿ: أرسلت ابنة النيب  ،أسامة بن زيد كقد جاء ُب ا٢بديث: عن 
إف هلل ما أخذ، ولو ما أعطى، ))ا ٕب قبض، فأتنا، فأرسل يقرئ السالـ، كيقوؿ: إليو إف ابنن 

 .(ِ)((وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر، ولتحتسب
ىذا ا٢بديث من أعظم قواعد اإًلسالـ، ا٤بشتملة على " :قاؿ اإلماـ النوكم 

كالصرب على النوازؿ كلّْها، كا٥بمـو كاألسقاـ  ،كاآلداب ،مهمات كثّبة من أصوؿ الدين كفركعو
فلم  ،أف العآب كلو ملك هلل  ((:إف هلل ما أخذ))كغّب ذلك من األعراض، كمعُب: 

  .ل أخذ ما ىو لو عندكم ُب معُب العاريةيأخذ ما ىو لكم، ب
  

                                                

 [.ُٖٗ( صحيح مسلم ]ُ)
 [.ِّٗ[، مسلم ]ْْٖٕ، َِٔٔ، ُِْٖصحيح البخارم ]( ِ)
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 ا عن ملكو، بل ىو لو أف ما كىبو لكم ليس خارجن  ((:ولو ما أعطى))كمعُب: 
فال ٘بزعوا، فإف من قبضو قد  ((،ىعنده بأجٍل مسمَّ  يءوكل ش)) .يفعل فيو ما يشاء

ربكا كاحتسبوا ما لو، فاصانقضى أجىلو ا٤بسمى فميحاؿ تأخره أك تقدمو عنو، فإذا علمتم ىذا ك
 .(ُ)"-كاهلل أعلم- نزؿ بكم

ُب فضل من صرب على فػىٍقد كلده أك صفيو ٝبلة من  -على سبيل ا٤بثاؿ-كقد كرد 
إذا  معاكية بن قػيرَّةى، عن أبيو، قاؿ: كاف نيب اهلل األحاديث: فمن ذلك ما ركاه 

ظهره، فيقعده جلس ٯبلس إليو نفر من أصحابو، كفيهم رجل لو ابن صغّب يأتيو من خلف 
بْب يديو، فهلك فامتنع الرجل أف ٰبضر ا٢بلقة لذكر ابنو، فحزف عليو، ففقده النيب 

  :قالوا: يا رسوؿ اهلل، بػينػىيُّوي الذم رأيتو ىلك،  ،((؟امالي ًل أرى فالنً ))فقاؿ
كاف  أيَُّما))اه عليو، ٍب قاؿ: فسألو عن بػينػىيّْو، فأخربه أنو ىلك، فعزَّ  فلقيو النيب 

 َوَجْدَتُو قد ًلَأْف َتَمتََّع بو ُعُمَرَؾ، أو ًل تأِتي غًدا إلى باٍب من أبواب الجنَّة إ :َحبُّ إليكأَ 
، قاؿ: يا نىيبَّ اهلل، بل يىٍسًبقيًِب إٔب باب ا١بنَّة فيٍفتىحيهىا ٕب ٥بىيو أىحىبُّ ((َسبَػَقَك إليو يَػْفَتُحُو لك

بل )) :قاؿ ؟رسوؿ اهلل ألو خاصة أـ لكلنا فقاؿ رجل يا ((،فذاَؾ َلكَ ))ًإٕبىَّ، قاؿ: 
 . (ِ)((لكلكم

                                                

 (.ِِٓ/ٔ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )َُٓ( األذكار )ص:ُ)
[، ُُْٕ[، كا٢باكم ]ٔٔ[، كالطربا٘ب ]ِْٕٗ[، كابن حباف ]َِٖٖ[، كالنسائي ]ُٓٗٓٓخرجو أٞبد ]أ (ِ)

"أخرجو النسائي بإسناد  : [. ُب بعضها دكف: ))فقاؿ رجل..((. قاؿ اإلماـ النوكمَٖٕٗكالبيهقي ]
"سنده على شرط الصحيح، كقد صححو ابن  : (. قاؿ ا٢بافظ ابن حجرَُٓحسن" األذكار )ص:

 (.ِّْ/ُُباف كا٢باكم" فتح البارم )ح
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اجعل لنا يوما فوعظهن،  :أف النساء قلن للنيب  عن أيب سعيد ك 
قالت امرأة:  ((،، كانوا حجابًا من النَّار(ُ)))أيَُّما اْمَرَأٍة مات لها ثالثٌة من الولدكقاؿ: 

 .(ِ)((واثنافكاثناف؟ قاؿ: ))
))ًل يموت لمسلٍم قاؿ:  عن النيب  ة كُب ركاية: عن أيب ىرير 

 .(ّ)ثالثٌة من الولد، فَػَيِلَج النَّار، إًل َتِحلََّة اْلَقَسم((
قالت: دخلت امرأة معها ابنتاف ٥با تسأؿ، فلم ٘بد  كُب ركاية: عن عائشة 

عندم شيئا غّب ٛبرة، فأعطيتها إياىا، فقسمتها بْب ابنتيها، كٓب تأكل منها، ٍب قامت، 
))من ابْػُتِلَي من البنات بشيء، علينا، فأخربتو فقاؿ:  ، فدخل النيب فخرجت

ًرا من النَّار((  .(ْ)فََأْحَسَن إليهنَّ ُكنَّ لو ِستػْ
                                                

 أف رسوؿ اهلل  . كنصو: عن أيب ىريرة ()فتحتسبو()[ زيادة: ِِّٔ( كُب ركاية عند مسلم ]ُ)
فقالت امرأة منهن:  (،)ال ٲبوت إلحداكن ثالثة من الولد فتحتسبو، إال دخلت ا١بنة()قاؿ لنسوة من األنصار: 

بالرفع، ال غّب.  ()فتحتسبو()(: "قولو: ُِّٔ/ّ. قاؿ ُب )ا٤برقاة( )(ْب()أك اثن)أك اثنْب يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 
 بالصرب عليو، كتعتده فيما يدخر ٥با ُب اآلخرة". قاؿ الطييب أم: تطلب إحداكن ٗبوتو ثوابنا عند اهلل 

:  أم: فتصرب راجية لرٞبة اهلل كغفرانو". شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق"
"كأما التقييد ُب ركاية مسلم من ركاية سهيل بن أيب صاّب عن أبيو  : (. قاؿ العراقيَُِْ/ْنن( )الس

فلعلو إ٭با ذكر ذلك للنساء؛ لقلة الصرب عندىن، ككثرة ا١بزع فيهن  ()فتحتسبو()بقولو:  عن أيب ىريرة 
الـ؛ ليحصل انكفافهن عما مع إظهار التفجيع بفعل ما ال ٯبوز من كثّب منهن، فردعهن عن ذلك ّٔذا الك

يتعاطينو من األمور احملرمة. فكاف فائدة ىذا التقييد: ارتداعهن عن ذلك ال ٚبصيص ا٢بكم بو. كقد عرؼ ُب 
األصوؿ أف شرط العمل با٤بفهـو أف ال يظهر لو فائدة سول ٚبصيص ا٢بكم بو". طرح التثريب ُب شرح التقريب 

(ّ/ِْٖ- ِْٗ .) 
 [.ِّّٔ[، مسلم ]َُّٕ، ُِْٗ،َُُ( صحيح البخارم ]ِ)
أم: يرد عليها كركدنا سريعنا بقدر  ()ٙبلو القسم()[. كمعُب: ِِّٔ[، مسلم ]ٔٓٔٔ، ُُِٓ( صحيح البخارم ]ّ)

احمس:  بو قسمو ُب قولو يربُّ اهلل  َٞ ٍّْ َوارُِد
ِ ْٗ إ  [.ُٕ]مرٙب: ىجسِإَوْن ُِْٜ٘س

 [.ِِٗٔ[، مسلم ]ٓٗٗٓ، ُُْٖ( صحيح البخارم ]ْ)
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أهنا قالت: جاءتِب مسكينة ٙبمل ابنتْب ٥با، فأطعمتها  كُب ركاية: عن عائشة 
لها، فاستطعمتها ثالث ٛبرات، فأعطت كل كاحدة منهما ٛبرة، كرفعت إٔب فيها ٛبرة لتأك

ابنتاىا، فىشىقَّت التمرة، الٍب كانت تريد أف تأكلها بينهما، فأعجبِب شأهنا، فذكرت الذم 
))إفَّ اهلَل قد َأْوَجَب لها بها اْلَجنَّة، أو َأْعتَػَقَها بها فقاؿ:  صىنػىعىٍت لرسوؿ اهلل 

 .(ُ)من النَّار((
تعالى: ما لعبدي  يقوؿ اهلل))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 

نيا ثم اْحَتَسَبُو إًل الَجنَّة  .(ِ)((المؤمن عندي جزاء، إذا قَػَبْضُت َصِفيَُّو من أىل الدُّ
قاؿ: مات ابن أليب طلحة، من أـ سليم، فقالت ألىلها: ال ٙبدثوا   عن أنسك 

ٍب أبا طلحة بابنو حٌب أكوف أنا أحدثو قاؿ: فجاء فقربت إليو عشاء، فأكل كشرب، فقاؿ: 
تصنعت لو أحسن ما كاف تصنع قبل ذلك، فوقع ّٔا، فلما رأت أنو قد شبع كأصاب منها، 
قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أف قوما أعاركا عاريتهم أىل بيت، فطلبوا عاريتهم، أ٥بم أف 
ٲبنعوىم؟ قاؿ: ال، قالت: فاحتسب ابنك، قاؿ: فغضب، كقاؿ: تركتِب حٌب تلطخت، ٍب 

فأخربه ٗبا كاف، فقاؿ رسوؿ اهلل  ،لق حٌب أتى رسوؿ اهلل أخربتِب بابِب فانط
 :((بارؾ اهلل لكما في غابر ليلتكما))(ّ). 

  

                                                

 [.َِّٔمسلم ] صحيح (ُ)
 [. كصفيو، أم: ا٤بصاُب لو، كالولد كاألخ ككل من ٰببو اإلنساف كيتعلق بو.ِْْٔصحيح البخارم ]( ِ)
 [.ُِْْلم ]مسصحيح ( ّ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

251 

 



 

 اضطبحثػاضتادعػواضثالثونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 رـوغـتصـاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 
 

 وعد عليو بالعذاب:أوًًل: تحقيق المراد من التصوير المت
أعظم الظلم ا٤بتوعد عليو بالعذاب ُب اآلخرة: ا٤بصور ا٤بضاىي بتصويره ما صوره  إف من

 رسوؿي  دخل عليَّ أهنا قالت:  عن عائشة ُب خلقو كما جاء ُب ا٢بديث:  ربو 
 ،هوفيو ٛباثيل، فلما رآه ىىتىكىوي كىتػىلىوَّفى كج (ُ)كقد سَبت سىٍهوىةن ٕب ًبًقرىاـو  ،اهلل 

 ((،ا عند اهلل يـو القيامة، الذين ُيَضاُىوَف بخلق اهلليا عائشة َأَشدُّ الناس عذابً ))كقاؿ: 
 .(ِ)((فقطعناه فجعلنا منو وسادة أو وسادتين)) : قالت عائشة

إفَّ يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل   اهلل بن مسعود عن عبدك 
 .(ّ)((المَصوّْرُوف :َأَشدَّ النَّاس عذابًا عند اهلل يـو القيامة

                                                

: كأهنا شباؾ ُب ا٢بائط، أك شيء بداخل ا١بدار تضع داخلها حاجاهتا، فهي كضعت على ىذه السهوة (السهوة) (ُ)
.قراما، أم: ستارا، كىذا الستا قاؿ األصمعي: السهوة شبيهة بالرؼ أك بالطاؽ، يوضع  ر عليو تصاكير كرسـو

عليو الشيء. قاؿ أبو عبيد: ك٠بعت غّب كاحد من أىل اليمن يقولوف: السهوة عندنا بيت صغّب متحدر ُب 
لنوكم األرض، ك٠بكو مرتفع من األرض، يشبو ا٣بزانة الصغّبة، يكوف فيها ا٤بتاع. كقيل غّب ذلك. انظر: شرح ا

 (.ٖٗ/ُْعلى صحيح مسلم )
 [.َُِٕ[، مسلم ]ْٓٗٓ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.َُِٗ[، مسلم ]َٓٗٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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ُكلُّ ُمَصوٍّْر في يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  كعن ابن عباس 
بُُو في َجَهنَّم   .(ُ)((النَّار، َيْجَعُل لو، بُكلّْ ُصورٍَة َصوََّرَىا نَػْفًسا فَػتُػَعذّْ

الذيَن ))قاؿ:  أخربه أف رسوؿ اهلل  ، أف ابن عمر  عن نافعو ك 
بُوَف يـو القيامة، يقاؿ لهم: َأْحُيوا ما َخَلْقُتمْ َيْصنَػُعوَف الصَُّوَر يػُ   .(ِ)((َعذَّ

ٍريقىةن فيها تصاكير، فلما رآىا رسوؿ اهلل  أهنا اشَبت ك٫بوه عن عائشة  ٭بي
  قاـ على الباب فلم يدخل، فعرفت، أك فعرفت ُب كجهو الكراىية، فقالت: يا

ما باؿ )) :ؿ رسوؿ اهلل رسوؿ اهلل أتوب إٔب اهلل كإٔب رسولو فماذا أذنبت؟ فقا
فقالت: اشَبيتها لك، تػىٍقعيدي عليها كتػىوىسَّديىا، فقاؿ رسوؿ اهلل  ،((؟ىذه النُّْمُرَقة
: ((:َأْحُيوا َما َخَلْقُتمْ  إف أصحاب ىذه الصور يعذبوف، ويقاؿ لهم.))  :ٍب قاؿ

 .(ّ)((إف البيت الذي فيو الصور ًل تدخلو المالئكة))
ُب دار مركاف فرأل فيها تصاكير،  دخلت مع أيب ىريرة عن أيب زرعة، قاؿ: ك 

ومن أظلم ممن ذىب يخلق )) :يقوؿ: قاؿ اهلل  فقاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل 
أم: كال أحد أظلم  ،(ْ)((خلًقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة

ي من بعض الوجوه ُب ٩بن قصد أف يصنع كخلقي. كىذا التشبيو ال عمـو لو، يعِب: كخلق

                                                

 [.َُُِ( صحيح مسلم ]ُ)
 [.َُِٖ[، مسلم ]ٖٕٓٓ، ُٓٗٓ( صحيح البخارم ]ِ)
[. ك)٭برقة( "ىي بضم َُِٕ[، مسلم ]ٕٕٓٓ، ُٔٗٓ، ٕٓٗٓ، ُُٖٓ، ِِّْ، َُِٓ( صحيح البخارم ]ّ)

النوف كالراء، كيقاؿ بكسرٮبا، كيقاؿ بضم النوف كفتح الراء، ثالث لغات. كيقاؿ: ٭برؽ بال ىاء، كىي كسادة 
 (.َٗ/ُْصغّبة. كقيل: ىي مرفقة". شرح النوكم على صحيح مسلم )

 [، كا٢بديث قد تقدـ.ُُُِ[، مسلم ]ٕٗٓٓ، ّٓٗٓ( صحيح البخارم ]ْ)
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فعل الصورة ال من كل كجو. كاستشكل التعبّب بأظلم بأف الكافر أظلم. كأجيب بأنو إذا صور 
 .(ُ)الصنم للعبادة كاف كافرنا فهو ىو، كيزيد عذابو على سائر الكفار بقبح كفره

"ا٤بصور ا٤بضاىي بتصويره ذلك منطو على ٛبثيلو نفسو ٖبالقو،  : ابن بطاؿقاؿ 
ق أعظم كفرنا منو فهو بذلك أشدىم عذابنا كأعظم عقابنا، كأما من صور صورة غّب فال خل

 .(ِ)مضاه ما خلق ربو، كإف كاف بفعلو ٨بطئنا، فغّب داخل ُب معُب من ضاىى ربو بتصويره"
ا كانت العرب تفعلو ٤بك٧باربة  ،رائعلذَّ ل اسدِّ كقد قيل: إف التصوير كاف مباحنا ٍب نسخ 

، كقطعنا لدابر الشرؾ، كال سيما مع تفشي ذلك عند العرب كاألصناـ من عبادة األكثاف
 كغّبىم.

ا حمس :كقد استدؿ من قاؿ: إف التصوير كاف مباحنا ٍب نسخ بقوؿ اهلل  َ٘ ٠َُٖن ََلُ  َٙ َحْه
٠ُٖا آَل َداُووَد  َٙ ًَاٍت اْخ اٍن ََكْْل٠ََاِب َوُُُدوٍر َراِش ٍَ َٔ وَِج اثًِ َٙ ْٚ َُمَارِيَب َوَت ِ٘ ْٚ يََظاُء  ِ٘  ٌٔ ًرا َوًَُِٖ ْٓ ُط

٠رُ  ُٓ   [.ُّ]سبأ: ىجسِنَتادَِي الظٍّ
صورتو بصورتو من ٫باس، أك  كالتماثيل: ٝبع ٛبثاؿ: كىو كل شيء مثلتو بشيء، أم:

كا٤بالئكة،  ، زجاج، أك رخاـ، أك غّب ذلك. قيل: كانت ىذه التماثيل صور األنبياء
 ا.ّباىا الناس، فيزدادكا عبادة كاجتهادن ل ؛كالعلماء، كالصلحاء، ككانوا يصوركهنا ُب ا٤بساجد

 كقيل: ىي ٛباثيل أشياء ليست من ا٢بيواف. 
كنسخ ذلك  ، ا ُب شرع سليمافكقد استدؿ ّٔذا على أف التصوير كاف مباحن 

 .(ّ)"بشرع نبينا ٧بمد 
  

                                                

 (.ُْٖ/ْفيض القدير ) (ُ)
 (.ُٕٓ-ُْٕ/ٗلبخارم، البن بطاؿ )شرح صحيح ا (ِ)
 (. ّّٔ/ْ(، فتح القدير، للشوكا٘ب )ِِٕ/ُْ(، تفسّب القرطيب )ْٖٗ/ّ( انظر: الوسيط، للواحدم )ّ)
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"كالتمثاؿ ىو الصورة ا٤بمثلة، أم:  : قاؿ العالمة ٧بمد الطاىر بن عاشور
صورنا ٨بتلفة   ل شيء من األجساـ، فكاف النحاتوف يعملوف لسليماف اٍلميجىسَّمىة مث

كصور موىومة للمالئكة، كللحيواف مثل األسود، كٓب تكن التماثيل آّسمة ٧برمة االستعماؿ 
ُب الشرائع السابقة، كقد حرمها اإلسالـ؛ ألف اإلسالـ أمعن ُب قطع دابر اإلشراؾ؛ لشدة 

غّبىم. ككاف معظم األصناـ ٛباثيل، فحـر اإلسالـ اٚباذىا ٛبكن اإلشراؾ من نفوس العرب ك 
لذلك، كٓب يكن ٙبرٲبها ألجل اشتما٥با على مفسدة ُب ذاهتا، كلكن لكوهنا كانت ذريعة 

 .(ُ)لإلشراؾ"
أف أـ حبيبة، كأـ سلمة ، - أـ ا٤بؤمنْب-عن عائشة كقد جاء ُب ا٢بديث: 

إف أولئك إذا ))فقاؿ:  رتا للنيب ذكرتا كنيسة رأينها با٢ببشة فيها تصاكير، فذك
ا، وَصوَّرُوا فيو تلك الصور، كاف فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدً 

 .(ِ)((فأولئك شرار الخلق عند اهلل يـو القيامة
كا٢باصل أف ا٤براد من التصوير ا٤بتوعد عليو بالعذاب ما يقصد منو مضاىاة ما خلق اهلل 

،  قد كاف الناس قريبوا عهد من عبادة األصناـ فكانوا يصنعوف أك يصنع للعبادة. ك
ا٢بكم، فلو كاف ٧برمنا لذاتو ٤با أبيح  األصناـ لتعبد، كىو ما علل بو النيب 

، كلكاف ٧برمنا ُب سائر الشرائع، ك٤با يػيٍعلىمي كذلك ُب أحكاـ الشريعة من إباحة لعب  أصالن
اف أكٔب بالتحرٙب عليهم؛ ٤با ييعلم من ارتكاز ما األطفاؿ بال خالؼ، فلو كاف ٧برمنا لذاتو لك

ا للذرائع، كقطعنا لدابر الشرؾ.    يتعلم ُب الصغر ُب النفوس، فعلم أنو إ٭با حيرّْـ سدِّ
 

  

                                                

 (.ُِٔ/ ِِ( باختصار عن )التحرير كالتنوير( )ُ)
 [.ِٖٓ[، مسلم ]ّّٕٖ، ُُّْ، ّْْ، ِْٕ( صحيح البخارم ]ِ)
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 ثانًيا: الوقاية من خطر ىذا الفعل والعالج:

 .ٙبقيق التوحيد هلل  – ُ
 ٧باربة بوادر الشرؾ.  – ِ
 أف يتفشى، كيصعب عالجو. معا١بة ا٤برض أك ا٣بطر قبل – ّ
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ػ

 اضطبحثػاِّربطونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػتعغغرػخضقػاضضهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 من المنكرات الشائعة المتوعد عليها بالعذاب:   تييير خلق اهللأوًًل: 
كقد جاء التحذر  .تغيّب خلق اهلل العذاب: إف من األمور الشائعة كا٤بتوعد عليها ب

كبياف العاقبة ُب القرآف الكرٙب، كأف من يفعل ذلك إ٭با يقتفي أثر  من تغيّب خلق اهلل 
ْٚ  يَْدُن٠نَ  إِنْ حمس :الشيطاف فيما توعد بو. قاؿ اهلل  ٍّْ  ُدوِِٛٝ  ِ٘

ِ ٍّْ  يَْدُن٠نَ  ِإَونْ  إَِٛاذًا إ
ِ  َطًَْفاًٛا إ

ُ  ُٝ ََٕهَٜ  117 َمرِيًدا َِذنٍّ  َوَُاَل  اَّللٍّ ُتٍّ
َ ََ  ْٚ ُروًؽا َِٛػًًتا ِنَتادِكَ  ِ٘ ٍْ َ٘ 118  ْٗ ُٟ ٍّٜ ٍّٖ ِؽ

ُ ََ ْٗ  َو ُٟ ٍّٜ ِّٜيَ َ٘ ُ ََ  َو
 ْٗ ُٟ ُمَرجٍّ ٌَ ٍّٚ  َو جَْهامِ  آَذانَ  ًٌََُٖبَّخُِس

َ َْ ْٗ  ا ُٟ ُمَرجٍّ ٌَ ُنٍّ  َو ًَُيّْيِ ٌََٖ  ََ ِ  َخْٖ ْٚ  اَّللٍّ َ٘ ًَْفانَ  َحخٍِّخذِ  َو ْٚ  َوِْلًّا الظٍّ ِ٘ 
ِ  ُدونِ  دْ  اَّللٍّ َِ اًٛا َخِْسَ  َذ ًٜا ُخْْسَ تِي ُ٘ 119  ْٗ ُٞ ْٗ  يَهُِد ِٟ ًِّٜ َٙ ا َويُ َ٘ ُٗ  َو ُٞ ًَْفانُ  يَهُِد ٍّْ  الظٍّ

ِ  :11 ُىُروًرا إ
 َّ وَٕهِ

ُ
ْٗ  أ ُٞ َوا

ْ
أ َ٘  ُٗ ٍّٜ َٟ َْ  َج ا ََيُِدونَ  َو َٟ  [.ُُِ-ُُٕ]النساء: ىجس;11 َُمًًِػا َخْٜ

ًُيَ حمس : قولو" : قاؿ البيضاكمُّ  ٌََٖ ِ ََ اَّللٍّ نٍّ َخْٖ ُ أم: عن كجهو كصورتو،  ،ىجسّْيِ
، كخصاء العبيد، كالوشم كالوشر، (ُ)أك صفتو. كيندرج فيو ما قيل من فقء عْب ا٢بامي

الٍب ىي  كاللواط، كالسحق، ك٫بو ذلك. كعبادة الشمس كالقمر، كتغيّب فطرة اهلل 

                                                

شرة بطوف قالوا: قد ٞبى ظهره فيسيبونو ألصنامو، فال يركب، كال ٰبمل عليو قيل: كانوا إذا نتج من صلب ا١بمل ع (ُ)
ا، كال ٲبنع  شيء، كٓب ٯبز كبره، كٱبلى ُب إبلو يضرب فيها، ال ينتفع بو بغّب ذلك، فيَبكونو ال ٲبس كال ينحر أبدن

لفنا عوَّركا عْب من كأل يريده، كىو من األنعاـ الٍب حرمت ظهورىا. ككانت العرب إذا بلغت إبل أحدىم أ
  فحلها.
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، كال يوجب ٥با من اهلل كماالن اإلسالـ. كاستعماؿ ا١بوارح كالقول فيما ال يعود على النفس  
 زلفى"(ُ). 

ْٗ حمس : قولو :كقاؿ العالمة ٧بمد الطاىر بن عاشور  ُٟ ُمَرجٍّ ٌَ نٍّ  َو ُ ًَُيّْيِ ٌََٖ  ََ  َخْٖ
 ِ  فمن سخيفة، لدكاع  اهلل خلق تغيّب من ا١باىلية أىل تفعلو كانت ٗبا تعريض ىجساَّللٍّ

 من ظهره ٞبى الذم البعّب كىو امي،ا٢ب عْب فقء مثل: األصناـ، شرائع إٔب يرجع ما ذلك:
 .للطواغيتكييسىيَّبي  أنسل، ما لكثرة الركوب؛

 ككذلك تشويو، كىو التزين، بو أرادكا إذ كالوشم ذميمة، أغراض إٔب يرجع ما كمنو:
 .بالنار الوجوه كسم

 لو، اهلل خلقها ما غّب ُب ا٤بخلوقات كضع (:اهلل  خلق )تغيّب معُب: ُب كيدخل
 دالئل كا٣بسوفات الكسوفات كجعل. آ٥بة الكواكب كجعل. ا٣برافية ضالالتال من كذلك
 الناس. أحواؿ على

 خلق كالفطرة الفطرة، دين ىو الذم اإلسالـ، دين عن اإلعراض تسويل فيو: كيدخل 
 .اهلل  ٣بلق تغيّب غّبه إٔب اإلسالـ عن فالعدكؿ ،اهلل 

 ما كال فيو، اهلل  أذف ٗبا تا٤بخلوقا ُب التصرؼ : اهلل خلق تغيّب من كليس
 ككذلك صحية، لفوائد كلكنو اهلل  خلق تغيّب من ا٣بتاف فإف ؛ا٢بٍيٍسنً  معُب: ُب يدخل
 باأليدم، العمل تيسّب لفائدة األظفار كتقليم األضرار، بعض لفائدة دفع الشعر حلق

  كالتزين. األقراط لوضع للنساء؛ اآلذاف ثقب ككذلك:
  

                                                

 (.ٖٗ/ِتفسّب البيضاكم )( ُ)
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ت كاٍلميتػىنىمّْصىات كاٍلميتػىفىلّْجىات لعن: من نةالس ُب كرد ما كأما  فمما (ُ)لًٍلحيٍسن ؛اٍلوىاًصالى
 العواىر ٠بات من ٠ًبىاتو كانت تػيعىدُّ  عن النهي منو الغرض أف تأكيلو: كأحسب. تأكيلو أشكل

ٍنًهيِّا  ىذه فرضنا فلو كإال ا٤بشركات، ٠بات من أك العهد، ذلك ُب  إٔب النهي بلغ ٤با عنهامى
 فيو كاف إذا إ٭با يكوف إ٭با  اهلل تغيّب خلق أف األمر: كمالؾ. ذلك فاعالت لعن حدّْ 

 كاتصاؿ اآلية سياؽ ىو كما شيطانية، لنحلة عالمة ٯبعل بأف الشيطاف، طاعة منحىظّّ 
 .(ِ)ّٔا" ا٢بديث

 دينو، تغيّب :اهلل  خلق بتغيّب ا٤براد أف على ا٤بفسرين من قليل كُب )ا٤بنار(: "جرل
 ما إٔب كبعضهم ا٤بعنوم، التغيّب أنو إٔب كبعضهم ا٢بسي، التغيّب أنو إٔب بعضهم بكذى

 عليو فطرت النفس عما بتحويل اإلنسانية الفطرة تغيّب ا٤براد إف: منهم كثّب كقاؿ يشملهما،
 فاهلل كا٤بنكرات، كالرذائل األباطيل على كتربيتها ا٢بق، كطلب كاالستدالؿ النظر إٔب ا٤بيل من

 عقوؿ كيطمسوف خلق ما يفسدكف كىؤالء خلقو، شيء كل أحسن قد 
 .(ّ)الناس"

 :ا٤بثٍػلىة*كيدخل ُب ىذا الباب: 
 كا٤بثلة: تشويو ا٣بلقة. 

ٍثيلي مىٍثالن " :قاؿ ا١بوىرم   .(ْ)"نىكَّلى بو. كمىثَّلى بالقتيل: جدعو :، أمكمىثىلى بو ٲبى

                                                

أنو قاؿ: ))لعن اهلل الوامشات، كا٤بستومشات، كالنامصات، كا٤بتنمصات،  سيأٌب حديث ابن مسعود  (ُ)
 كا٤بتفلجات؛ للحسن ا٤بغّبات خلق اهلل((، كىو حديث صحيح متفق عليو.

 (.َِٔ -َِٓ/ٓالتحرير كالتنوير ) (ِ)
 (.َّٓ/ٓنار )تفسّب ا٤ب (ّ)
 (.ُُٖٔ/ٓ( انظر: الصحاح، للجوىرم، مادة: )مثل( )ْ)
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ٍثيلي مىٍثالن  مىثىلى  :قاؿ أىل اللغة: يقاؿ": كقاؿ اإلماـ النوكم   بالقتيل كا٢بيواف بو ٲبى
 إذا قطع أطرافو أك كالٮبا أك أذنو أك مذاكّبه ك٫بو ذلك، بالتخفيف ُب ا١بمع كقتل يقتل قتالن 

 .(ُ)"فهو للمبالغة -بالتشديد- (مىثَّلى )، قالوا: كأما (اٍلميثٍػلىة) :كاالسم
، إذا قىطىٍعتى  يقاؿ: مىثػىٍلتي با٢بيوافُب )النهاية(: "  ابن األثّبكقاؿ  أىٍمثيلي بو مىٍثالن

كشىٌوٍىتى بو، كمىثػىٍلتي بالقىتيل، إذا جىدىٍعت أىنٍػفىو، أك أذينىو، أك مىذاًكّبىه، أك شيئنا من ،أىٍطرىافىوي 
 .(ِ)"فهو للمبالغة -بالتشديد-مىثَّلى،  :. فأمَّا(اٍلميثٍػلىة)أطرافو. كاالسم: 

نىكَّلى  :أم ،كىقىتىلى يػىٍقتيلي قػىٍتالن   ،مىثَّلى بو ٲبيىثّْلي مثالن  :)كميثٍػلىةن( اسمه من(: "درر ا٢بكاـكُب )
 .(ّ)"كقطع األعضاء كتسويد الوجو  ،جعلوي نكاالن كعربةن لغّبه :يعِب ،بو

لُّ بإٝباع"ك  : بن عبد الربقاؿ ا  . اٍلميثٍػلىةي ال ٙبًى
 تغيّب خلق اهلل كىاٍلميثٍػلىة ا٤بعركفة ٫بوى قطع األنف كاألذف كفقء العْب كشبو ذلك من

"(ْ)  . 
قاؿ:  -كىو جده أبو أمو-عبد اهلل بن يزيد األنصارم، كقد جاء ُب ا٢بديث: عن 

  .(ٓ)((عن النػُّْهَبى والُمثْػَلة  نهى النبي))
ا على إذا أىمَّرى أمّبن  عن سليماف بن بريدة، عن أبيو، قاؿ: كاف رسوؿ اهلل ك 

ا، ٍب قاؿ: كمن معو من ا٤بسلمْب خّبن  ، اهللجيش، أك سىرًيَّة، أكصاه ُب خاصتو بتقول 

                                                

 (.ُّّ/ْ( هتذيب األ٠باء كاللغات )ُ)
 (.ِْٗ/ْالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )مثل( ) (ِ)
 (.ِّٖ/ُدرر ا٢بكاـ شرح غرر األحكاـ ) (ّ)
 (.ِّْ/ِْالتمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا٘ب كاألسانيد ) (ْ)
 [.ِْْٕحيح البخارم ]ص (ٓ)
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اغزوا باسم اهلل في سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا وًل تَػيُلُّوا ، وًل تيدروا، وًل ))
 .(ِ)(( ا٢بديثا، وًل تقتلوا وليدً (ُ)َتْمثُػُلوا

 :االختصاء كاإلخصاء كا١بب*كيدخل ُب ىذا الباب: 
كما جاء  ،لنهي رسوؿ اهلل  ؛اف حراـاالختصاء كاإلخصاء كا١بب لإلنسك 

ليس لنا نساء،  قاؿ: كنا نغزك مع النيب أنو  ابن مسعود  :ُب حديث
 :. قاؿ اإلماـ النوكم (ّ)((فنهانا عن ذلك))فقلنا: يا رسوؿ اهلل، أال نستخصي؟ 

-كتعذيب ا٢بيواف  ،ك٤با فيو من قطع النسل ؛ ٤با فيو من تغيّب خلق اهلل ؛ٙبرٙب ا٣بصي"
 . (ْ)"-كاهلل أعلم

كالتشويو مع  ،تعذيب النفس :كفيو من ا٤بفاسد" :كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
  كتغيّب خلق اهلل ،كفيو إبطاؿ معُب الرجولية ،إدخاؿ الضرر الذم قد يفضي إٔب ا٥بالؾ

 ،فإذا أزاؿ ذلك فقد تشبو با٤برأة ، من النعم العظيمةألف خلق الشخص رجالن  ؛ككفر النعمة
 كال خالؼ ُب ٙبرٙب ذلك ُب آدـ" : قاؿ القرطيب .(ٓ)"النقص على الكماؿكاختار 
ٍسل، كإبطاؿ معُب الرجولية. كىو ُب غّب بِب آدـ ٩بنوع كقطع النَّ  ،رر٤با فيو من الضَّ  ؛

 . (ٔ)"أيضنا ُب ا٢بيواف، إال ٤بنفعة حاصلة ُب ذلك، كتطييب اللحم، أك قطع ضرر ذلك ا٢بيواف
 . (ٔ)"ا٢بيواف

                                                

كال يناسبو  ،، لكن التفعيل للمبالغة()كىالى ٛبيىثػّْليوا()بضم ا٤بثلثة ا٤بخففة، كضبط من باب التفعيل أيضنا:  ()كال ٛبثلوا()( ُ)
 (.ُٔٗ/ٕ(، عوف ا٤بعبود )ُٗٗ/ِالنهي، نعم ىو مشهور ركاية. انظر: حاشية السندم على سنن ابن ماجو )

 . [ُُّٕم ]( صحيح مسلِ)
 [.َُْْ[، مسلم ]َٕٓٓ، َُٕٓصحيح البخارم ]( ّ)
 (.ُِٖ/ٗشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ْ)
 (.ُُٗ/ٗفتح البارم ) (ٓ)
 (.ّٗ/ْا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (ٔ)
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قاؿ  .-اا كاف أك كبّبن صغّبن -االختصاء ُب اآلدمي حراـ "ك  :قاؿ اإلماـ النوكم 
 ،كأما ا٤بأكوؿ فيجوز خصاؤه ُب صغره ،ككذا ٰبـر خصاء كل حيواف ال يؤكل : البغوم

 .(ُ)"-كاهلل أعلم-كٰبـر ُب كربه 
 اتر كالوىاشً  كا٤بتػىفىلّْجىات كا٤بتػىنىمّْصىات، كا٤بوتىًشمىات، *كيدخل ُب ىذا الباب: الوىامًشىات،

ت، كقد تقدـ بياف ذلك مفصالن ُب )أنواع ا٣بداع(. كقد تقدـ أف علة التحرٙب فيما كالواصال
  تقدـ: التغيّب الذم يتضمن: التدليس كالتزكير كا٣بداع.

 تشبو الرجاؿ بالنساء، كالنساء بالرجاؿ: كيدخل ُب ىذا الباب: *
و، كالٍب تكمل خصائص إف التشبو ٱبرج ا٤بتشبو عن طبيعة النوع كخصائصو ا٤بميزة ل

 ك٩بيزات النوع اآلخر.
قد عرض قضية كونية ال ٱبتلف فيها  ُب آيات )سورة الليل( أف اهلل كنلحظ 

كىي قضية  ،أحد، كىي قضية الليل كالنهار، ٍب أعقب ذلك ٗبا ٲبكن أف يكوف مثار اختالؼ
ِٔ إَِذا َحْيََش حمس: قاؿ  ، حيثالرجل كا٤برأة ًٍّْٖ ارِ  1َوال َٟ َر  2إَِذا َِتَلٍّ  َوانلٍّ َْ ََ اَّلٍّ ا َخَٖ َ٘ َو

جََْث 
ُ َْ ْٗ لََظِتٍّ  3َوا فالرجل كا٤برأة موضوعاف ١بنس كاحد ىو  [.ْ-ُ]الليل: ىجس4إِنٍّ َشْهًَُس

اإلنساف، ٥بما مهمات مشَبكة من حيث كوهنما جنسنا كاحد، ك٥بما مهمات ٨بتلفة من 
ِ حمس :حيث كوهنما نوعْب ٨بتلفْب؛ كلذلك قاؿ اهلل  ْٗ لََظِتٍّ إ ًَُس ، أم: متخلف ىجسنٍّ َشْه

بقضية كونية ليست ٧بل اختالؼ، كىي من  كمتنوع. فعندما يأٌب ا٢بقُّ 
قوؿ: كما أف لليل ي وفكأن ،ا٤بسلمات، ٍب يأٌب عقب ذلك على ذكر قضية الذكر كاألنثى

 ةدكذلك فإف للرجل مهمة ٚبتلف عن مهمة ا٤برأة، ككل كاح  ،مهمة ٚبتلف عن مهمة النهار
، فال يتمُب الرجل أف يكوف ُب مكاف ا٤برأة، كال ا٤برأة أف تكوف ُب لخر كمل األتمنهما 

                                                

(، مرقاة ُٕ/َِ(، كانظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )ُٕٕ/ٗشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 (.َِِْ/ٓح مشكاة ا٤بصابيح )ا٤بفاتيح شر 
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كلذلك قاؿ  ، كال أف يتشبو أحدٮبا باآلخر ٗبا ٱبرجو عن خصائصو كطباعو؛مكاف الرجل
المتشبهين من الرجاؿ بالنساء،   لعن رسوؿ اهلل)) :النيب 

الٍب فيًطرى كلُّ كاحدو منهما  ٗبا ٱبرج عن النوعيةأم:  ،(ُ)((والمتشبهات من النساء بالرجاؿ
 قاؿ الطربم"شيوع الفساد، كاضطراب األحواؿ.  :؛ ألف ُب ا٣بركج عن فطرة ا٣بلقعليها
:  فيو من الفقو أنو ال ٯبوز للرجاؿ التشبو بالنساء ُب اللباس كالزينة الٍب ىي للنساء

 .(ِ)"ذلك للرجاؿ خاصةخاصة، كال ٯبوز للنساء التشبو بالرجاؿ فيما كاف 
كا٤بتػىرىجّْالًت  ا٤بخىنًَّثْبى من الرجاؿ، قاؿ: لعن النيب   عن ابن عباسك 

ا، كأخرج فالنن  قاؿ: فأخرج النيب  ((،أخرجوىم من بيوتكم))من النساء، كقاؿ: 
٤با  ؛كال عكسو ،لباس أك ىيئة :فال ٯبوز لرجل التشبو بامرأة ُب ٫بو .(ّ)افالنن   عمر

 .(ْ) غيّب خلق اهللفيو من ت
  :ا٤بخنث ضرباف"ك

: من خلق كذلك كٓب يتكلف التخلق بأخالؽ النساء كزيهن ككالمهن أحدىما
  .ألنو معذكر ؛عيب كال عقوبةكحركاهتن، كىذا ال ذـ عليو كال إٍب كال 

من يتكلف أخالؽ النساء كحركاهتن كسكناهتن ككالمهن كزيهن، فهذا ىو  :والثاني
 .(ٓ)"ُب ا٢بديث لعنو ا٤بذمـو الذم جاء

                                                

 [.ٖٖٓٓالبخارم ] ( صحيحُ)
 (.َُْ/ٗشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )( ِ)
 [.ّْٖٔ، ٖٖٔٓصحيح البخارم ]( ّ)
 (.ُِٕ/ٓ(، فيض القدير )ِّٗ/ِانظر: التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب ) (ْ)
  (.ُّٔ/ُْح مسلم )(، شرح النوكم على صحيُِٖٗ/ٕمرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )( ٓ)
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بو،  ٱبتص فيما باآلخر التشبو عن ا١بنسْب من كالِّ  تنهى أحاديث عدة كردت كقد
الرجل يلبس   لعن رسوؿ اهلل))قاؿ:   عن أيب ىريرةفمن ذلك: ما جاء 

 .(ُ)((لِْبَسَة المرأة، والمرأة تلبس لِْبَسَة الرجل
نساء بالرجاؿ كالرجاؿ كا٢بديث يدؿ على ٙبرٙب تشبو ال" :قاؿ الشوكا٘ب 

، كإليو ذىب ا١بمهور. كقاؿ الشافعي   بالنساء؛ ألف اللعن ال يكوف إال على فعل ٧بـر
كىذه  كإ٭با يكره فكذا عكسو انتهى. ،: إنو ال ٰبـر زم النساء على الرجل(األـ)ُب 

: كالصواب أف تشبو النساء (الركضة)ُب   ك٥بذا قاؿ النوكم ؛األحاديث ترد عليو
 .(ّ)"انتهى (ِ)للحديث الصحيح ؛اؿ كعكسو حراـبالرج

ال ٯبوز للرجاؿ التشبو  :ا٤بعُب : قاؿ الطربم": )الفتح( ُب ا٢بافظ  كقاؿ
فأما  ،ككذا ُب الكالـ كا٤بشي :قلت .بالنساء ُب اللباس كالزينة الٍب ٚبتص بالنساء كال العكس

ؽ زم نسائهم من رجا٥بم ُب ىيئة اللباس فتختلف باختالؼ عادة كل بلد فرب قـو ال يفَب 
كأما ذـ التشبو بالكالـ كا٤بشي فمختص ٗبن  .لكن ٲبتاز النساء باالحتجاب كاالستتار ،اللبس

كأما من كاف ذلك من أصل خلقتو فإ٭با يؤمر بتكلف تركو كاإلدماف على ذلك  ،تعمد ذلك
 .(ْ)"لى الرضا بوكال سيما إف بدا منو ما يدؿ ع ،فإف ٓب يفعل كٛبادل دخلو الذـ ،بالتدريج

                                                

[، كابن حباف َِٗٗ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]َٖٗٗ[، كالبزار ]َْٖٗ[، كأبو داكد ]َّٖٗأخرجو أٞبد ] (ُ)
[، كقاؿ: "صحيح على شرط مسلم". كسكت عنو الذىيب. كأخرجو أيضنا: ُْٕٓ[، كا٢باكم ]ُٕٓٓ]

(: "ركاه أبو داكد ْٗٔ/ْموع( )ُب )آّ  [. قاؿ اإلماـ النوكمُْٕٔالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
 بإسناد صحيح".

 يعِب حديث: ))لعن اهلل ا٤بتشبهْب بالنساء من الرجاؿ، كا٤بتشبهات من النساء بالرجاؿ((.( ِ)
 (.ِّٔ/ِ(، ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب )ِْٓ/ُ(، كانظر: األـ )ُّٕ/ِنيل األكطار )( ّ)
 (.ِّّ/َُ( فتح البارم )ْ)
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لعن ))إف امرأة تلبس النعل، فقالت:  :عن ابن أيب ميلىٍيكىة، قاؿ: قيل لعائشة ك 
 .(ُ)((الرَُّجَلَة من النساء  رسوؿ اهلل

ته مائالت، ر كيدخل ُب ىذا الباب: خركج ال* ًيالى كسهن  ؤ نساء كاسيات عاريات ٩بي
ًة اٍلبيٍخًت ا٤بائلة  :كىأىٍسًنمى

 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة كقد جاء ُب ا٢بديث:
صنفاف من أىل النار لم أرىما، قـو معهم سياط كأذناب البقر يضربوف بها الناس، ))

وسهن َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت المائلة، ًل يدخلن ؤ ونساء كاسيات عاريات ُمِمياَلٌت مائالت، ر 
. كقد تقدـ بياف (ِ)((االجنة، وًل يجدف ريحها، وإف ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذ

 ا٢بديث ُب )الوقاية من آفات الزنا كالعالج(.
لدخولو ُب  ؛حراـ، فهو الكي بالنار إف ٓب تدع إليو حاجة كيدخل ُب ىذا الباب:*

كسواء كول نفسو أك غّبه من آدمي أك  ،كُب تعذيب ا٢بيواف ، عمـو تغيّب خلق اهلل
  .غّبه كإف دعت إليو حاجة

كتركو ُب  ،موضع حاجة جاز ُب نفسو كُب سائر ا٢بيواف كاف ُب  إف :كقاؿ أىل ا٣بربة
 :قاؿ أف رسوؿ اهلل   ابن عباس :٢بديث ؛ ٢بديث:للتوكل أفضل ؛نفسو

وىم  :قاؿ ،ا ًل حساب عليهم وًل عذابيدخل من أمتك الجنة سبعوف ألفً  :قيل))
 .(ّ)متفق عليو ((وعلى ربهم يتوكلوف ،وًل يتطيروف ،وًل يسترقوف ،الذين ًل يرقوف

                                                

ُب   [. قاؿ اإلماـ النوكمُْٖٕ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُِِ[، كالبزار ]َْٗٗأبو داكد ]( ُ)
: أم: ا٤بَبجلة، كىو بفتح الراء كضم ا١بيم ((: "ركاه أبو داكد بإسناد حسن". ك)الرَّجلة(ْٗٔ/ْ)آّموع( )

فمحمود. فيض القدير  الٍب تتشبو بالرجاؿ ُب زيهم أك مشيهم أك رفع صوهتم أك غّب ذلك، أما ُب العلم كالرأم
(ٓ/ِٔٗ.) 

  [.ُِِٖ( صحيح مسلم ]ِ)
  [.َِِ[، مسلم ]ُْٓٔ، ِٕٓٓ، َٕٓٓصحيح البخارم ]( ّ)
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يدخل الجنة من أمتي )) :أف رسوؿ اهلل  ، عمراف بن حصْبكعن 
 ،ىم الذين ًل يكتووف))، قالوا: كمن ىم يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ((ا بيير حسابسبعوف ألفً 

 .(ُ)ركاه مسلم ((وًل يسترقوف، وعلى ربهم يتوكلوف
، حت)) :ا قاؿأيضن   كعن عمراف   ى اكتويت، اْكتَػَوْيُت، وقد كاف ُيَسلَُّم َعَليَّ

 ،أنو كاف بو مرض فاكتول بسببو :كمعناه .(ِ)ركاه مسلم ((تَػرَْكُت اْلَكيَّ فَػَعادَ  ثمفَػُترِْكُت، 
فعلم  ،فلما اكتول تركوا السالـ عليو ،لفضلو كصالحو ؛ككانت ا٤بالئكة تسلم عليو قبل الكي

كاهلل -ا عليو رضي اهلل عنو فعادكا كسلمو  ،ليوإا ككاف ٧بتاجن  ،خرلأذلك فَبؾ الكى مرة 
 .(ّ)"-أعلم

 
 ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج:

رًهللعبد، كرسوخ اإلٲباف  القناعة ٗبا قسم اهلل  - ُ  :بقضاًء اهلل تعأب كقىدى
من  إيثار القناعة كالصرب كالرضاك كقىدىرًه ُب النَّفس،  رسوخ اإلٲباف بقضاًء اهلل إف 

كما قيدّْر لإلنساف ال بدَّ أف كحظوظ الدنيا إ٭با ٘برم با٤بقادير، ادة كا٢بياة الطيبة، أسباب السع
يأتيو، كالدنيا دار ابتالء كاختبار، كليست دار إقامة، كالكل راحل عن عنها، كاآلخرة خّب 

 كأبقى.
 البعد عن ا٣بداع كا٤بكر كالتدليس كالتزكير. - ِ
 ْب الناس:أف يكوف الصدؽ ىو أساس التعامل ب - ّ

                                                

 [.ُِٖصحيح مسلم ]( ُ)
 [.ُِِٔصحيح مسلم ] (ِ)
 (.ُٖٕ-ُٕٕ/ٔآّموع شرح ا٤بهذب )( ّ)
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إف الصدؽ ىو أساس ُب التعامل بْب الناس، كىو من أسباب الفالح كدكاـ الود 
كالتآلف بْب الناس، فال ينبغي أف يتصف ا٤بؤمن ٗبا يقابل الصدؽ من الكذب كالغش 

 كا٣بداع.
 :ا١بماؿك  بالنظافة االعتناء - ْ

: عدـ شم كالوشركالو ال يعِب النهي عما تقدـ من بعض ا٤بظاىر ا٤بنهي عنها كالوصل 
االعتناء بالنظافة كالتزين كا١بماؿ، كلكنو يعِب النهي  عن التزكير كا٣بداع كالتدليس كالعيرمّْ 

 كإثارة الغرائز.
كالتجمل مطلوب ضمن ا٢بدكد كالضوابط الشرعية، كا١بماؿ من الصفات الٍب ٰببها 

 .(ُ)((إف اهلل جميل يحب الجماؿجاء ُب ا٢بديث: ))كما    اهلل 
من غّب يعِب: إذا كاف ىذا التجمل  (( أم: التجمل منكم ُب ا٥بيئة،يحب الجماؿ)) 

 مثلى  لٍ كقي ، من تشبو من الرجاؿ بالنساء ُب الزّْمّْ تكلف كال تشبو بغّب ا٤بسلمْب، كمن غّب 
عدـ التكلف، كعدـ التشبو بالرجاؿ ُب ك  ،ذلك ُب النساء من حيث االلتزاـ باللباس الشرعي

 ا٥بيئة كا٤بلبس.
كامل ُب أ٠بائو كصفاتو، فلو الكماؿ ا٤بطلق من كل  اهلل  ذلك أف كسرُّ 

هو فكجو، كٰبب أ٠باءه كصفاتو، كٰبب ظهور آثارىا ُب خلقو، فإف ذلك من لواـز كمالو، 
ٰببُّ الوتر، ٝبيل ٰبب ا١بماؿ، عليم ٰبب العلماء، جواد ٰبب ا١بود، قوم ٰبب  (ِ)كتر

، حيي ٰبب أىل ا٢بياء كالوفاء، (ّ)من ا٤بؤمن الضعيفالقوم، فا٤بؤمن القوم أحب إليو 

                                                

 [.ُٗ( صحيح مسلم ]ُ)
 سر كاكه كتفتح.كتك، : الفرد، كسيأٌب بياف معناه ُب حق اهلل (الوتر)( ِ)
 [.ِْٔٔصحيح مسلم ] ()ا٤بؤمن القوم، خّب كأحب إٔب اهلل من ا٤بؤمن الضعيف، كُب كل خّب()( كُب ا٢بديث: ّ)
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شكور ٰبب الشاكرين، صدكؽ ٰبب الصادقْب، ٧بسن ٰبب احملسنْب، كُب ٰبب أىل الوفاء 
 .(ُ)شكور ٰبب الشاكرين صادؽ ٰبب الصادقْب ٧بسن ٰبب احملسنْب..إٔب غّب ذلك

 رجل سئلفحْب  كمن تأمَّل ُب نصوص الشرع، رأل االعتناء با١بماؿ كا٢بثَّ عليو،
إف اهلل جميل )): قاؿا كنعلو حسنة، إفَّ أحدنا ٰبب أف يكوف ثوبو حسنن  :النيب 

أم: ٰبب التجمُّل، فالتجمُّل قيمةه ، (ِ)((يحب الجماؿ، الكبر َبَطُر الحق، َوَغْمُط الناس
كم فربُّ  كانتفى معو الكرب كاإلسراؼ. إسالميَّة، كعمل صاّب مرغوبه إذا صحَّت معو النيَّة،

الكرٙب ا١بميل ٰببُّ أف يرل أثر نعمتو على عباده، تػيرىل ىذه النعمة ُب التجمُّل ُب اللباس 
ياهتم كلها، ٘بمُّل ُب غّب سرؼ كال ٨بيلة    .(ّ)كا٥بيئات، كا٤بسكن كا٤بركب، كُب حى

 كللجماؿ أثره تربوم كنفسي؛ فالتجمُّل ُب ا٤بظهر لو أثره البالغ ُب التأثّب على اآلخرين.
فرأل  قاؿ: أتانا رسوؿ اهلل   عن جابر بن عبد اهلل :كُب ا٢بديث

ٍعريهي فقاؿ: رجالن   آخر أما كاف يجد ىذا ما ُيَسكُّْن بو شعره، ورأى رجاًل )) شىًعثنا قد تفرَّؽ شى
 .(ْ)((وعليو ثياب وسخة، فقاؿ أما كاف ىذا يجد ماء ييسل بو ثوبو

  

                                                

(، ُِٗ(، طريق ا٥بجرتْب )ص:ِّٔ(، شفاء العليل )ص:ْٔ(، ركضة احملبْب )ص:ِِْ/ِ( انظر: فيض القدير )ُ)
 (.ُِْ/ُ(، مدارج السالكْب )ْٖعدة الصابرين )ص:

 يعِب: احتقارىم كازدراءىم. ()غمط الناس()يعِب: رده، ك ()بطر ا٢بق()[. كُٗصحيح مسلم ] (ِ)
 للشيخ إبراىيم العجالف. ،( بتصرؼ عن مقالة: )إف اهلل ٝبيل ٰبب ا١بماؿ(ّ)
[، كابن َِِٔ[، كأبو يعلى ]ُِٔٗ[، ك)الكربل( ]ِّٔٓ[، كالنسائي ُب )السنن( ]َِْٔ( أخرجو أبو داكد ]ْ)

[، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح على شرط َّٖٕ[،  كا٢باكم ]ّْٖٓ[، كابن حباف ]َِِٔيب ]األعرا
(.  ُُٔ"إسناده جيد". ا٤بغِب عن ٞبل األسفار )ص::  الشيخْب كٓب ٱبرجاه" ككافقو الذىيب، قاؿ العراقي

 (. ٖٕ/ٔ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ُُٕٔكما أخرجو ٛباـ ]
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الطهور شطر )) :اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ  عن أيب مالك األشعرم ك 
 .(ُ)(( ا٢بديثاإليماف

ال ييفارًقو ، ك ، كيتطيَّب بأٝبل الطيبثيابنا حسنةيلبس ك  يتطهر، ككاف النيب 
ا ا، وًل شيئً ا قط، وًل مسكً ما شممت عنبرً )) : إٔب غّب ذلك. قاؿ أنس السواؾ

 .(ِ)(( أطيب من ريح رسوؿ اهلل
، كليست من الزىد؛ فإف حقيقة الزىد اإلسالـ التبذؿ كرثاثة ا٤بلبس ليست من فتبْب أف

 :قاؿ اهلل  .ال ظاىر مقاـ ُب حقيقتو نفسيّّ  كىو زىد ا٤بستٍغًِب،ُب اإلسالـ ىي ُب 
ْىِٜ حمس

َ
ُٔ أ ُٗ اْْلَاِٞ ُٟ رِْض ََيَْصُت

َ َْ بًا ِِف ا َْ يَْصَخِفًُه٠َن ََضْ  ِ ِٔ اَّللٍّ وا ِِف َشبًِ ْخُِصُ
ُ
َٚ أ ِي َراءِ اَّلٍّ َِ ٍُ ًَاءَ لِْٖ

ل٠َُن انلٍّاَس إِْْلَاًٌاِ٘ 
َ
َْ يَْصأ  ْٗ ُٞ ا َٙ ْٗ بِِصً ُٟ ًِ تَْهرُِذ ٍَّ   [.ِّٕ]البقرة: ىجسَٚ اِلٍَّه

َوَلِكنَّ اْلِيَنى ِغَنى  ،لَْيَس اْلِيَنى َعْن َكثْػَرِة اْلَعَرضِ )):  النيب  قاؿك 
  .(ّ)((النػَّْفسِ 

 ،(ْ)((وًل تجعل الدنيا أكبر ىمنا وًل مبلغ علمنا)): كمن دعائو 
 فالطهارة أمر مشركع تقتضيو الفطرة، كتستحسنو العقوؿ.

  

                                                

 [.ِِّمسلم ] صحيح (ُ)
 [.َِّّلم ]( صحيح مسِ)
ما يصيبو من حطاـ الدنيا  (:)كثرة العرض()[. كِْٕٔ[، كمسلم ]َُٖٔأخرجو البخارم ُب )صحيحو( ] (ّ)

 كمتاعها، أك من حظوظ الدنيا.
ا٢باكم كأخرجو أيضنا: [، كقاؿ: "حسن غريب". َِّٓ[، كالَبمذم ]ُّْأخرجو ابن ا٤ببارؾ ُب )الزىد( ] (ْ)

على شرط البخارم كٓب ٱبرجاه". كسكت عنو الذىيب. كأخرجو أيضنا: [، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح ُّْٗ]
(: "فيو عبيد ُّّ/ِ)  [. قاؿ العالمة ا٤بناكمُُٖٗ[، كالديلمي ]َُِّْالنسائي ُب )الكربل( ]

 اهلل بن زحر ضعفوه"، قاؿ ُب )ا٤بنار(: "فا٢بديث ألجلو حسن ال صحيح". 
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ألنو  ؛ـ اإلسالـ اإلسراؼ ُب كل شيء ُب ا٤باؿ كالطعاـ كالشراب كاللباسحرَّ كقد 
 .السبب ُب تدمّب األسر كاألمم كىالكها

فقء عْب ا٢بامي، كخصاء العبيد، كالوشم ك البعد عن أفعاؿ ا١باىيلة ا٤بنكرة، - ٓ
 .كالوشر

 السحاؽ.ك عد عن الشذكذ كما ٱبالف طبيعة ا٣بلق كاللواط الب - ٔ
-كما تقدـ ُب غّب موضع-البعد عن مظاىر الظلم كالتعذيب لإلنساف كا٢بيواف   - ٕ

. 
ا، كإ٭با ىي كسيلة لغاية ىدفن  كالالبصّبة التامة ٕبقيقة الدنيا، كأهنا ليست غاية  - ٖ
 ، كمعرب للدار اآلخرة.كىدؼ

كإٔب  ،قيقة اإلنساف كمدل ضعفو كحاجتو إٔب خالقو البصّبة التامة ٕب - ٗ
 الناس.

أعلم ٗبا ىو  االلتزاـ ٗبا شرع من أحكاـ فيها صالح أحواؿ العباد، فاهلل  - َُ
 .أنفع كأصلح لعباده

٦باىدة النفس، كالتنقيب عن عيؤّا النفس، كتطهّبىا من الطمع، كا١بشع،  - ُُ
  .ُب اإلٍب، كمن سائر الصفات الذميمة كالشح، كا٢برص الذم يفضي إٔب الوقوع

ا٢بذر من مسبباًت ا٣بداع كا٤بكر، كاالفتتاًف بالدنيا كالتنافًس على حطامها،  - ُِ
كاتباًع ا٥بول، كا٢بسًد، كالبخًل، كالشًح، كا٢برًص، كالطغياًف، ك٘باكًز ا٢بدكد، كحبّْ ا٤باؿ،  

 ّب ذلك. إٔب غ ..كالبطًر، كا٤بنًع، كالطغياًف، ك٘باكز ا٢بدكد
 ٨بالفة الشَّيطاف، كا٢بذر من كساكسو كمداخلو.   - ُّ
 .التحلي ٗبكاـر األخالؽ كالصفات ا٢بميدة - ُْ
 الصرب على االبتالء. - ُٓ
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 النظر بعْب البصّبة إٔب عاقبة ا٤بكر كا٣بداع كآثاره كمضاره. - ُٔ
 كالظاىر: الباطن كطهارة ،تقول اهلل  – ُٕ

 كحده، هلل العبادة كإخالص اإلشراؾ، من القلب تطهّب فهي الباطن، طهارة فأما 
  الصا٢بات. باألعماؿ كالقياـ

ككيع، عن زكريا بن أيب زائدة، عن  عن :)الصحيح( ُب ما :فمنها الظَّاىر، طهارة كأما
قالت:   مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد اهلل بن الزبّب، عن عائشة

فطرة: َقصُّ الشَّارب، وإعفاُء اللّْْحَية، والسَّْواؾ، من ال عشرٌ )) :قاؿ رسوؿ اهلل 
ِبط، وَحْلق العانة، وانتقاُص  َراِجم، ونَػْتُف اإْلِ واْسِتْنَشاُؽ الماء، وَقصُّ اأْلَْظَفار، وَغْسُل اْلبػَ

زاد قتيبة، قاؿ  .قاؿ زكريا: قاؿ مصعب: كنسيت العاشرة إال أف تكوف ا٤بضمضة ((.الماء
  .(ُ)االستنجاء :: يعِبككيع: انتقاص ا٤باء

أو خمس من -الفطرة خمس ))قاؿ:  عن النيب   عن أيب ىريرةك 
. (ِ)((الختاف، واًلستحداد، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وقص الشارب -الفطرة

 .-كما تقدـ-فالطهارة أمر مشركع تقتضيو الفطرة، كتستحسنو العقوؿ 
 من األحكاـ:  ا شرع اهلل تقوٙب انتكاس الًفطىر من خالؿ التمسك ٗب - ُٖ

إف من أسباب االنتكاس: الركوف إٔب العقل كحده، كاالعتداد بو مع االستغناء عن 
النقل، كذلك من أسباب الضالؿ؛ لتفاكت العقوؿ بسبب ا٤بؤثرات، كلقصور العقل ُب أمور 

ت حاجتو كمن ىنا كان ال يستقل بإدراكها. فال بدَّ  للعقل من الشرع لتقوٙب ذلك االنتكاس.
َٚ حمس :، كىو نور الوحي كالنبوة، كما قاؿ نور إ٥بي يستضيء بوإٔب  ِ٘  ْٗ َُْد َجاءَُز

                                                

 كلها. كمفاصلها األصابع عقد كىي ،برٝبة ٝبع :(الرباجم)[. كُِٔصحيح مسلم ]( ُ)
 [.ِٕٓ[، مسلم ]ِٕٗٔ، ُٖٗٓ ،ٖٖٗٓصحيح البخارم ]( ِ)
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تنٌِي  ُ٘ ِ ٠ٌُٛر َوكَِخاٌب  اِت  ?اَّللٍّ َٙ ُٖ َٚ إلَّ ِ٘  ْٗ ُٟ ِم َويُْخرُِج َٓ َٔ الصٍّ ُٝ ُشتُ َتَم رِْؽ٠َاَٛ ِٚ اتٍّ َ٘  ُ ِْٟدي ةِِٝ اَّللٍّ َح
 ِٟ ِدي ْٟ اٍط ُمْصَخًٍِِم إََِل انل٠َّرِ بِإِذِِْٛٝ َويَ  .[ُٔ-ُٓ]ا٤بائدة: ىجس@ْٗ إََِل ِِصَ

  إالَّ رع ٓب يتبْبَّ رع، كالشَّ  بالشَّ العقل لن يهتدم إالَّ  اعلم أفَّ " : إلماـ الغزإبقاؿ ا
ما ٓب   ما ٓب يكن بناء، كلن يثبت بناءه  رع كالبناء، كلن ينفع أسّّ ، كالشَّ فالعقل كاألسّْ  بالعقل.

عاع، كلن يغِب البصر ما ٓب يكن شعاع من رع كالشُّ قل كالبصر، كالشَّ ا فالعكأيضن  .يكن أسّّ 
من داخل،  شرعه  من خارج، كالعقلي  رع عقله ، فالشَّ عاع ما ٓب يكن بصره خارج، كلن يغِب الشُّ 

 من العقل اسم  اهلل سلب خارج من عقالن  رعالشَّ  كلكوف حداف.كٮبا متعاضداف، بل متَّ 
ٌّٗ حمس : قولو ٫بو ،فالقرآ من موضع غّب ُب الكافر ٌٗ  ُغ ْٗ  ُخْنٌ  ةُْس ُٟ  ىجسَحْه٠ُِِٖنَ  ْ َذ
ِ  ٌِْفَرةَ حمس :العقل صفة ُب  قاؿ داخل من اشرعن  العقل كلكوف [.ُُٕ]البقرة: ٍِِّٕت  اَّللٍّ  َذَفرَ  ا
ا انلٍّاَس  َٟ َٔ  ْ َنًَْٖ َِ  َتتِْدي ِ  ِْلَْٖ َّ  اَّللٍّ ِ ُٚ  َذل ُٗ  ادّلِي ِ ًّ َِ : ىجسإْ  كلكوهنما .اينن د العقلى  ىفسمَّ  [،َّ]الرـك

 نور العقل كنور الشَّرع.  :أم [،ّٓ]النُّور: ىجس٠ُٛرٍ  لََعَ  ٠ُٛرٌ حمس :قاؿ حدينمتَّ 
ْٚ يََظاءُ حمس ٍبَّ قاؿ: َ٘  ِ ُ نِل٠ُرِه ِْٟدي اَّللٍّ ا. فالشَّرع إذا فيقد العقل ٓب ىجسَح ، فجعلها نورنا كاحدن

إذا فيقد الشَّرع عجز  يظهر بو شيء، كصار ضائعنا ضياع الشُّعاع عند فقد نور البصر، كالعقل
 .(ُ)عن أكثًر األمور، عجز العْب عند فقد النُّور"

كُب )اإلحياء( ييقرّْر: أف ال غُب بالشرع عن العقل، كال بالعقل عن الشرع، "فإف العلـو 
العقلية كاألغذية، كالعلـو الشرعية كاألدكية، كالشخص ا٤بريض يستضرُّ بالغداء مٌب فاتو 

مىن يظن أف العلـو العقلية ميناقضة للعلـو الشرعية، كأف ا١بمع بينهما غّب الدكاء". كيينكر على 
كن، كىو ُب رأيو ظن صادر عن عمىن ُب عْب البصّبة  . (ِ)٩بي

                                                

(، كانظر تعليق الدكتور القرضاكم عليو ُب كتابو )اإلماـ الغزإب بْب مادحيو كناقديو( ٗٓ - ٕٓ( معارج القدس )ص:ُ)
 (.ُْ)ص:

يعة( يرل الشرعيات كاألغذية، كا٤بعقوالت  ُب )الذر   (. كيالحظ أفَّ الراغبُٕ/ّ( إحياء علـو الدين )ِ)
 (.َِٖكاألدكية، باعتبار آخر )ص:
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 أوًًل: التمييز بين القياـ المتوعد عليو بالعذاب وغيره:
إفَّ من الذُّنوب ا٤بتوعًَّد عليها بالنار، كالٍب يتساىل الناس فيها: سركري البعض بقياـ 

 .كاستحسنو بلساف حالو الناس لو، كلو ٓب يطلب ذلك منهم، كلكنو أحبَّو،
من )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن معاكية 

  .((َأَحبَّ أف َيْمُثَل لو الرجاؿ قياًما فليتبوأ مقعده من النار
((، يتمثل(( أك ))َيْمُثلَ  أف، أم: أعجبو كجعلو مسركرنا. ))(ُ)((من َسرَّهُ كُب لفظ: ))

((، أم: يقفوف بْب يديو قائمْب ٣بدمتو و الرجاؿ قياًمالأم: يقـو كينتصب بْب يديو. ))
، أم: انتصب قائمنا.   كتعظيمو، من قو٥بم: مثل بْب يديو مثوالن

 :كما يدؿ عليو حديث  ،كالظاىر أهنم إذا كانوا قائمْب للخدمة ال للتعظيم فال بأس بو
 . سعد 

  
                                                

[، قاؿ ِِٗٓ[، كأبو داكد ]ُّْ[، كعبد بن ٞبيد ]ُُٖٗٔ، َُّٖٔ[، كأٞبد ]َُّٓأخرجو الطيالسي ] (ُ)
[، كقاؿ: "حديث ِٕٓٓ(: "ركاه أبو داكد بإسناد صحيح". كأخرجو أيضنا: الَبمذم ]ِٖٗ/ّا٤بنذرم )

، ُُِٓ[، كالطحاكم ُب )شرح مشكل اآلثار( ]َٖٓما أخرجو الدكاليب ُب )الكُب كاأل٠باء( ]حسن". ك
[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ُٖٗ[، كالطربا٘ب ]ْٖٕ[، كا٣برائطي ُب )مساكئ األخالؽ( ]ُُِٕ

[ّٖٖٓ.] 
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نتصاب من معُب: القياـ، كأف (( مفعوالن مطلقنا؛ ٤با ُب االقياًماكٯبوز أف يكوف قولو: ))
 يكوف ٛبييزنا؛ الشَباؾ ا٤بثوؿ بْب ا٤بعنيْب. 

((: لفظو األمر، كمعناه ا٣برب، كأنو قاؿ: مقعده من النار((، أم: فليهيئ. ))فليتبوأ))
 كحق لو ذلك.  ،من سره ذلك كجب لو أف ينزؿ منزلة من النار

لسركر للمثوؿ، كأما إذا ٓب يطلب قيل: ىذا الوعيد ٤بن سلك فيو طريق التكرب بقرينة ا
 . (ُ)ذلك، كقاموا من تلقاء أنفسهم؛ طلبنا للثواب، أك إلرادة التواضع فال بأس بو

معُب: )من أحب أف يقاـ لو(، أم: "أف يأمرىم بذلك، كيلزمو : قاؿ ا٣بطايب 
داللة على أف قياـ  سعد  :إياىم على مذىب الكرب كالنخوة". كقاؿ: "كُب حديث

 . (ِ)س للرئيس الفاضل، كللوٕب العادؿ، كقياـ ا٤بتعلم للعآب مستحب غّب مكركه"ا٤برؤك 
"كىذا القياـ يكوف على كجو الرب كاإلكراـ كما كاف قياـ األنصار  :قاؿ البيهقي 

كال ينبغي للذم يقاـ لو أف يريد ذلك  ،كقياـ طلحة لكعب بن مالك  ،لسعد 
 .(ّ)و أك شكاه أك عاتبو"من صاحبو، حٌب إف ٓب يفعل حىًنقى علي

"٠بعت أبا عبد اهلل ]ا٢باكم[ ا٢بافظ، يقوؿ: ٠بعت اإلماـ أبا : كقاؿ البيهقي 
[، يقوؿ: التقيت مع أيب عثماف، -إماـ الشافعية بنيسابور-بكر أٞبد بن إسحاؽ ]الضبعي 

الناس يعِب: ا٢بّبم يـو عيد ُب ا٤بصلى، ككاف من عادتو إذا التقى بواحد منا فسألو ٕبضرة 
عن مسائل فقهية، كيريد بذلك إجاللو كزيادة ٧بلو عند العواـ، فسألِب ٕبضرة الناس ُب 
مصلى العيد عن مسائل، فلما فرغ منها قلت لو: أيها األستاذ ُب قليب شيء أردت أف 
أسألك عنو منذ حْب، قاؿ: قلت: إ٘ب رجل قد دفعت إٔب صحبة الناس، كحضور ىذه 

                                                

 (.ِْٕٗ/ٕ(، مرقاة ا٤بفاتيح )َّٕٔ/َُانظر: شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ) (ُ)
 (.ُٔٓ -ُٓٓ/ْمعآب السنن )( ِ)
 (.ِٕٕ/ُُشعب اإلٲباف )( ّ)
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٦بلسنا يقـو ٕب بعض ا٢باضرين، كيتقاعد عن القياـ ٕب بعضهم،  احملافل، كإ٘ب رٗبا أدخل
فأجد٘ب أنضم على ا٤بتقاعد حٌب لو قدرت على اإلساءة إليو فعلت، قاؿ: فلما فرغت من  
كالمي سكت أبو عثماف، كتغّب لونو، كٓب ٯببِب بشيء، فلما رأيتو قد تغّب لونو سكت، ٍب 

دت لو، كأذنت للناس، فدخل علي عند ا٤بساء انصرفت من ا٤بصلى، فلما كاف بعد العصر قع
جار ٕب قاؿ: من كاف يتخلف عن ٦بلس أيب عثماف، فقلت لو: من أين أقبلت؟، قاؿ: من 
٦بلس أيب عثماف، قلت: كفيما ذا كاف يتكلم؟، قاؿ: أجرل آّلس من أكلو إٔب آخره ُب 

غّب بو، قاؿ أبو بكر: رجل كاف ظنو بو أٝبل ظن، فأخرب عن سره بشيء أنكره أبو عثماف، كت
فعلمت أنو حديثي، قلت: كٗبا ختم حديث ذلك الرجل؟، قاؿ: قاؿ أبو عثماف:  أظهر ٕب 
من باطنو شيئنا ٓب أشم منو رائحة اإلٲباف، كيشبو أنو على الضالؿ ما ٓب يظهر توبتو من الذم 

٩با كنت  أخرب٘ب بو عن نفسو. قاؿ الشيخ أبو بكر: فوقع علي البكاء، كتبت إٔب اهلل 
 .(ِ)-نسأؿ اهلل العافية-. كاالبتالء ّٔذا كثّب (ُ)عليو"

ُب ذلك تأليفنا ٨بتصرنا نافعنا،   "كقد ألف اإلماـ النوكم: قاؿ العجلو٘ب 
 . (ّ)ذكر فيو األحاديث الواردة ُب ذلك كاآلثار

كحاصل ما ذكره أف القياـ ألىل الفضل ك٫بوىم كاألصل مندكب إليو، كمرغب فيو، إذا  
اف على سبيل التوقّب كاالحَباـ، ال على سبيل االفتخار كاالعتظاـ، كذكر فيو بيتْب ك

  لبعضهم، كٮبا:
     

                                                

 [.ّٖٗٓ( شعب اإلٲباف ]ُ)
   (.ُِٔ/ِ(، كشف ا٣بفاء )ُٗٔانظر: ا٤بقاصد ا٢بسنة )ص: (ِ)
يعِب كتاب: )الَبخيص بالقياـ لذكم الفضل كا٤بزية من أىل اإلسالـ على جهة الرب كالتوقّب كاالحَباـ ال على جهة ( ّ)

(، مكتبة العلـو العصرية ٖباف جعفر، مطبعة ا٤بعاىد ٔبوار قسم ا١بمالية ٗبصر. كقد طبع كذلك الرياء كاإلعظاـ
 ـ[.ُٖٖٗـ[، كُب )دار البشائر اإلسالمية( ببّبكت، سنة ]ُِٖٗ/ُُُٖٗب )دار الفكر( بدمشق، سنة ]
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 ػػتقيم٢بػػػػػػػق مػػػػا ال يسػػػػػػكتػػػػرؾ ا        ػػقإلػػػػػػػػيػك حػػػػػػػ قػػيػػػػػامي كالػػػعزيز      
؟!    فػػػػػػهػل أحػػػػػػػػد لػػػػػػو عػػػػػػػقل كلب   (ُ)كمػػػػػػػعػػػرفػة يػػػػػػراؾ كال يػػػػػػػػػػػقػػػػػـو

  كقلت ُب ذلك مع زيادة:
 للػقيػػػػػػػػػػػػاؾ يػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػرد الػزَّمػػػػػػاف أكيد     قيػػامي على األقداـ حق كسعيها

 (ِ)هيدػػػػػػات كىو شػػذم قد مػػاللسعد    ػاره بػػػػػوفػػػػػػقػد أمػر ا٤بػػػػػػختػػػػػار أنصػػ      
"كأما إكراـ الداخل بالقياـ، فالذم ٬بتاره أنو مستحبّّ ٤بن  :كقاؿ اإلماـ النوكم 

كاف فيو فضيلةه ظاىرة من علم، أك صالح، أك شرؼ، أك كالية مصحوبة بصيانة، أكلو حرمة 
 كاإًلكراـ كاالحَباـ، ال بوالية أك ٫بوىا، أك رحم مع سن ، ك٫بو ذلك، كيكوف ىذا القياـ للربّْ 

للرياء كاإًلعظاـ، كعلى ىذا الذم اخَبناه استمرَّ عمل السلف كا٣بلف، كقد ٝبعت ُب ذلك 
الة على ما ذكرتو، ذكرت فيو  جزءنا ٝبعت فيو األحاديث كاآلثار كأقواؿ السلف كأفعا٥بم الدَّ

ُب مطالعة ذلك  ما خالفها، كأكضحت ا١بواب عنو، فمن أشكل عليو من ذلك شيء كرغب
 .(ّ)"-كاهلل أعلم-ا١بزء رجوت أف يزكؿ إشكالو إف شاء اهلل تعأب 

من َأَحبَّ أف َيْمُثَل لو الرجاؿ قياًما فليتبوأ عن حديث: )) كأجاب الطربم 
ـي لو عن السركر بذلك، ال هني من يقـو مقعده من النار (( بأف ىذا ا٣برب إ٭با فيو هني من يػيقىا
بأف معناه: من أراد أف يقـو الرجاؿ على رأسو   أجاب عنو ابن قتيبة لو إكرامنا لو. ك 

كما يقاـ بْب يدم ملوؾ األعاجم، كليس ا٤براد بو هني الرجل عن القياـ ألخيو إذا سلم 
 .(ْ)عليو

                                                

 (.َّص بالقياـ )ص:الَبخي( انظر: ُ)
 (.ُِٔ/ ِكشف ا٣بفاء )   (ِ)
 (.ّٔٔ -ّٓٔ/ْر: آّموع شرح ا٤بهذب )(، كانظِٖٔالنوكم )ص:( األذكار، لإلماـ ّ)
 (.ْْ-ّْ/ٗ(، شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )َٓ/ُُفتح البارم، البن حجر )( ْ)
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قالت:   -أـ ا٤بؤمنْب-عائشة  :للجواز ٕبديث كاحتج ابن بطاؿ 
رحب بها، ثم قاـ إليها فأخذ بيدىا،  كاف رسوؿ اهلل إذا رأى فاطمة ابنتو قد أقبلت))

وقبلها، وأجلسها في مجلسو، وكاف إذا دخل عليها قامت إليو، فأخذت بيده فقبلتو، 
 .(ُ)((وأجلستو في مجلسها

أف أىل قريظة ٤با نزلوا  أيب سعيد ا٣بدرم  :ٕبديث كما احتج ا٣بطايب 
[فجاء على ]ًٞبىارو أىٍقمى  أرسل إليو النيب  على حكم سعد  رى

، فقاؿ (ِ)
حٌب قعد إٔب رسوؿ  فجاء  ،((إلى خيركمأك )) ،((قوموا إلى َسيّْدُِكمْ )): النيب 
 .(ّ)اهلل 

قاؿ: كفيو أف قياـ ا٤برؤكس للرئيس الفاضل، كللوٕب العادؿ، كقياـ ا٤بتعلم للعآب 
 .(ْ)مستحب غّب مكركه، كإ٭با جاءت الكراىة فيمن كاف ٖبالؼ أىل ىذه الصفات"

ُب )شرحو لصحيح مسلم( معلّْقنا على ىذا ا٢بديث: "فيو   ماـ النوكمقاؿ اإل
إكراـ أىل الفضل كتلقيهم بالقياـ ٥بم إذا أقبلوا، ىكذا احتج بو ٝباىّب العلماء الستحباب 

كليس ىذا من القياـ ا٤بنهي عنو، كإ٭با ذلك فيمن يقوموف عليو  : القياـ. قاؿ القاضي
وؿ جلوسو. قلت: القياـ للقادـ من أىل الفضل مستحب، كقد كىو جالس، كٲبثلوف قيامنا ط

                                                

[، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو ِّٕٖ[، كالَبمذم ]ُِٕٓ[، كأبو داكد ]َُِّأخرجو إسحاؽ بن راىويو ]( ُ)
 [ كصححو، قاؿ الذىيبُٕٕٓ[، كا٢باكم ]ّٓٗٔ، كابن حباف ][ُُّٖأيضنا: النسائي ُب )الكربل( ]

: على شرط البخارم كمسلم". كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر" :  ،أخرجو أبو داكد، كالَبمذم كحسنو"
 (.َٓ/ُُكصححو ابن حباف كا٢باكم، كأصلو ُب الصحيح" فتح البارم، البن حجر )

 أم: شديد البياض. (ِ)
أنو جاء على  [ُِٓٓ[. كُب )سنن أيب داكد( ]ُٖٕٔ[، مسلم ]ِِٔٔ، ُُِْ، َّّْ( صحيح البخارم ]ّ)

 ٞبار أقمر.
 (.ُٓٓ/ْمعآب السنن ) (ْ)
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جاء فيو أحاديث كٓب يصح ُب النهي عنو شيء صريح. كقد ٝبعت كل ذلك مع كالـ العلماء 
 .(ُ)"-كاهلل أعلم-عليو ُب جزء كأجبت فيو عما توىم النهي عنو 

ف فيو من ا٤برض  كقيل: ٓب يكن ىذا القياـ للتعظيم، كإ٭با ىو لينزلوه عن دابتو؛ ٤با كا
 .(ِ)كما جاء ُب بعض الركايات

 أف القياـ يقع على أربعة أكجو: :كنيًقل عن أيب الوليد بن رشد 
 : ٧بظور، كىو أف يقع ٤بن يريد أف يقاـ إليو تكربنا كتعاظمنا على القائمْب إليو. األوؿ 

ن ٱبشى أف : مكركه، كىو أف يقع ٤بن ال يتكرب كال يتعاظم على القائمْب، كلكوالثاني
 يدخل نفسو بسبب ذلك ما ٰبذر، ك٤با فيو من التشبو با١ببابرة.

: جائز، كىو أف يقع على سبيل الرب كاإلكراـ ٤بن ال يريد ذلك، كيؤمن معو والثالث 
 التشبو با١ببابرة. 

: مندكب، كىو أف يقـو ٤بن قدـ من سفر فرحنا بقدكمو، ليسلم عليو، أك إٔب والرابع
 .(ّ)فيهنئو ٕبصو٥با، أك مصيبة فيعزيو بسببها من ٘بددت لو نعمة

ُب )شرح ا٥بداية(: "تستحب زيارة القادـ  كقاؿ الشيخ كجيو الدين أبو ا٤بعإب 
كمعانقتو كالسالـ عليو. قاؿ: كإكراـ العلماء كأشراؼ القـو بالقياـ سنة مستحبة. قاؿ: كيكره 

ل الناس لو فليتبوأ من أحب أف يتمث)) :أف يطمع ُب قياـ الناس لو؛ لقولو 
 ((. مقعده من النار

                                                

 (.َُٓ/ٔ(، كانظر: إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ّٗ/ُِشرح النوكم على صحيح مسلم )( ُ)
 (.ِٔ/ٖ(، ٙبفة األحوذم بشرح جامع الَبمذم )ِْٕٓ/ٔانظر: مرقاة ا٤بفاتيح )( ِ)
(، ُٖٔ/ُ(، ا٤بدخل، البن ا٢باج )ّٗٓ/ْنظر: البياف كالتحصيل، أليب الوليد ٧بمد بن أٞبد بن رشد القرطيب )( اّ)

(، غذاء األلباب ُب شرح منظومة ِِٓ/ِِ(، عمدة القارم، للعيِب )ِٓ-ُٓ/ُُفتح البارم، البن حجر )
 (.ِِّ/ُاآلداب، للسفاريِب )
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ه أك صرٰبو التحرٙب؛ (( كذا قاؿ. كسبق ُب القياـ ما ظاىر صفوفًاكُب بعض ألفاظو: ))
 ٥بذا ا٣برب.

كىذا ٧بموؿ على ما يفعلو ا٤بلوؾ من استدامة قياـ الناس ٥بم؛  : قاؿ أبو ا٤بعإب
 .(ُ)كاحدةألنو يراكح بْب رجليو كما تقف الدابة على ثالث كتريح 

كمن ا٤بسائل ذات الصلة: ما جاء ُب )صحيح البخارم(، باب من سأؿ كىو قائم عن 
فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ما القتاؿ ُب سبيل  أيب موسى، قاؿ: جاء رجل إٔب النيب 

ا، كيقاتل ٞبية، فرفع إليو رأسو، قاؿ: كما رفع إليو رأسو إال أنو  اهلل؟ فإف أحدنا يقاتل غضبن 
 .(ِ)((من قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا، فهو في سبيل اهلل قاؿ: ))كاف قائما، ف

"كا٤براد أف العآب ا١بالس إذا سألو شخص قائم ال يعد  :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
من باب: )من أحب أف يتمثل لو الرجاؿ قيامنا(، بل ىذا جائز بشرط األمن من اإلعجاب. 

 .(ّ)" بن ا٤بنّبا :قالو
د اختلف أىل العلم ُب قياـ الرجل للرجل عند رؤيتو، فجوزه بعضهم،  كا٢باصل أنو ق

كغّبه باعتبار ما تقدـ، كمنعو بعضهم كالشيخ أيب عبد اهلل بن ا٢باج  كاإلماـ النوكم 
 . (ْ)ا٤بالكي 

، كا٤بتوعد عليو بالعذاب، كىو ٧بل اتفاؽ ال نزاع فيو؛  كما يعنينا ىنا: القياـ ا٤بذمـو
 .-كما تقدـ-للنص 

 
  
                                                

 (. ّْٗ/ُ(، مطالب أكٕب النهى )ُٔٓ/ِانظر: كشاؼ القناع )(، ك َِٔ/ِاآلداب الشرعية، البن مفلح )( ُ)
 [.ُِّبخارم ]صحيح ال( ِ)
 (.ِِِ/ُ( فتح البارم، البن حجر )ّ)
 (.ِٓ/ٖ: ٙبفة األحوذم )(، كانظرُٖٔ/ُا٤بدخل(، البن ا٢باج )انظر ذلك مفصالن ُب  ) (ْ)
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 ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب: 
 ين:كإكراـ أىل العلم كالورع كالدّْ  ،اللطف با٤بسلمْب – ُ
ِٜ٘نِيَ حمس :قاؿ اهلل   ْؤ ُٙ َّ لِْٖ َٜاَخ  :قاؿ اإلماـ النوكم [. ٖٖ]ا٢بجر: ىجسَواْخٍِْؼ َج

َبموا بإالنة القوؿ ٥بم، كالقياـ ال على طر  يق الرياء كاإلعظاـ، "كمن اللطف ّٔم كاإلكراـ: أف ٰبي
بل على ما ذكرناه من التكرٙب كاالحَباـ، كعلى ىذا استمر من ال ٰبصى من علماء اإلسالـ 

 (ُ)كأىل الصالح كالورع كغّبىم من األماثل كاألعالـ"
تنزيل الناس مناز٥بم، كإكرامهم على حسب مراتبهم، كتوقّب أكٕب السن كالورع  – ِ

ب بطلبة العلم، كتبجيل أكٕب الفضل كالفهم؛ تعظيمنا ٢برمات كالرفق كالَبحي ،كالعلم كالدين
٠َ حمس  :ا٤بؤمنْب، كمسارعة إٔب رضا رب العا٤بْب. قاؿ اهلل  ُٟ ِ َذ اِت اَّللٍّ َ٘ ْٗ ُخُر ْٚ ُحَهّلِ َ٘ َّ َو ِ َذل

٠َ حمس : كقاؿ[، َّ]ا٢بج: ىجسَخْْيٌ ََلُ ِنَْٜد َربِِّٝ  ِْ ْٚ َت ِ٘ ا  َٟ ِ ٌَإِجٍّ ْٗ َطَهانَِر اَّللٍّ ٠ُِٖب ُحَهّلِ ُِ  ىجسى إْ
 .(ِ)[ِّ]ا٢بج:

 :كالعلماء الربانيْب كالصا٢بْبمطالعة حاؿ السلف  – ّ
، كشيم النبالء كالصا٢بْب، كزينة الفضالء إف من خلق األنبياء كا٤برسلْب 

 كالعارفْب: التواضع للحقّْ كا٣بلق، كاجتناب العجب، كالبعد عن الرياء:
أنو ٤با  عن عمر بن عبد العزيز كالركايات ُب ذلك كثّبة، فمن ذلك: ما ركم 

اس بْب يديو، فقاؿ: يا معشر الناس، إف تقوموا نقم، كإف تقعدكا نقعد؛ فإ٭با يقـو كٕبّْى قاـ النَّ 
فرض فرائض، كسنَّ سنننا، من أخذ ّٔا ٢بق، كمن تركها  الناس لرب العا٤بْب، إف اهلل 

جة من ال تصل إلينا حاجتو، ٧بق. كمن أراد أف يصحبنا فليصحبنا ٖبمس: يوصل إلينا حا

                                                

الرب كالتوقّب كاالحَباـ ال على جهة الرياء الَبخيص بالقياـ لذكم الفضل كا٤بزية من أىل اإلسالـ على جهة  (ُ)
 (.ّ-ِكاإلعظاـ )ص:

 (.ُٕ-ُٔا٤بصدر السابق ) (ِ)
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كيدلنا من العدؿ إٔب ما ال هنتدم إليو، كيكوف عوننا لنا على ا٢بق، كيؤدم األمانة إلينا كإٔب 
ا، كمن ٓب يفعل فهو ُب حرج من صحبتنا كالدخوؿ علينا  . (ُ)الناس، كال يغتب عندنا أحدن

 ابن فلم يبق أحد إال قاـ، إال ك٤با حج ا٤بهدم، دخل مسجد رسوؿ اهلل 
فقاؿ لو ا٤بسيب بن زىّب: قم، ىذا أمّب ا٤بؤمنْب. فقاؿ: إ٭با يقـو الناس  .أيب ذئب 

 .(ِ)لرب العا٤بْب. فقاؿ ا٤بهدم: دعو، فلقد قامت كل شعرة ُب رأسي
ُب تواضع أىل العلم، فقاؿ: "٠بعت غّب كاحد من  كقد ذكر ابن عبد الرب 

٤بدينة ٠بع من مالك، كقرأ على نافع القارم، شيوخي يذكر أف الغازم بن قيس ٤با رحل إٔب ا
 ،إذ دخل ابن أيب ذئب فبينما ىو ُب أكؿ دخولو ا٤بدينة ُب مسجد رسوؿ اهلل 

فجلس كٓب يركع، فقاؿ لو الغازم: قم يا ىذا فاركع ركعتْب؛ فإف جلوسك دكف أف ٙبيي 
ع ركعتْب كجلس، ا٤بسجد بركعتْب جهل، أك ٫بو ىذا من جفاء القوؿ، فقاـ ابن أيب ذئب فرك

فلما انقضت الصالة أسند ظهره كٙبلق الناس إليو، فلما رأل ذلك الغازم بن قيس خجل 
كاستحيا كندـ كسأؿ عنو، فقيل لو: ىذا ابن أيب ذئب أحد فقهاء ا٤بدينة كأشارفهم، فقاـ 

 . (ّ)يعتذر إليو، فقاؿ لو ابن أيب ذئب: يا أخي ال عليك، أمرتنا ٖبّب فأطعناؾ"
 نا إٔب مثل ىذا األدب كترؾ العجب. فما أحوج

                                                

(، ّٗانظر: سّبة عمر بن عبد العزيز على ما ركاه اإلماـ مالك بن أنس كأصحابو، عبد اهلل بن عبد ا٢بكم )ص:( ُ)
يح البخارم، البن رجب (، فتح البارم شرح صحِٕا٤برقبة العليا فيمن يستحق القضاء كالفتيا )ص:

(ٔ/ُٖٓ.) 
(، تذكرة ا٢بفاظ ُّْ/ٕ(، سّب أعالـ النبالء )ٖٔ/ُ(، هتذيب األ٠باء كاللغات )ُٓٓ/ْ( انظر: تاريخ بغداد )ِ)

  (.ِْٔ/ِٓ(، هتذيب الكماؿ ُب أ٠باء الرجاؿ )َِّ/ْ(، تاريخ اإلسالـ )ُْْ/ُ)
 (.َُٔ/َِالتمهيد، البن عبد الرب  ) (ّ)
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مع ا٤بهدم، كموقفو مع ذلك الرجل علم ما كاف  كمن تأمل حاؿ ابن أيب ذئب 
عليو من الورع كالتواضع كعدـ االلتفات إٔب آّاملة أك ا٤بداىنة، كاحَبامو للعلم الذم ينبغي 

 أف الًعٍلمي يػيٍؤتىى كال يأٌب. 
يا أبا عبد اهلل أريد أف أ٠بع منك  :س كقد قاؿ ىاركفي الرشيد ٤بالك بن أن

ا، قاؿ:  )ا٤بوطأ(، قاؿ: فقاؿ مالك: نعم يا أمّب ا٤بؤمنْب قاؿ: فقاؿ: مٌب؟ قاؿ مالك: غدن
فجلس ىاركف ينتظره، كجلس مالك ُب بيتو ينتظره، قاؿ: فلما أبطأ عليو أرسل إليو ىاركف 

، فقاؿ مالك: كأنا أيضنا يا فدعاه، قاؿ: فقاؿ لو: يا أبا عبد اهلل ما زلت أنتظرؾ من ذ اليـو
، إف العلم يػيٍؤتىى كىالى يىٍأٌب كمنكم خرج العلم كأنتم أكٔب  أمّب ا٤بؤمنْب ٓب أزؿ أنتظرؾ منذ اليـو
الناس بإعظامو، كمن إعظامكم لو أف ال تدعوا ٞبلتو إٔب أبوابكم، فإف رفعتموه ارتفع، كإف 

 .(ُ)كضعتموه اتضع
كمدل ضعفو كحاجتو، كأف الزماف متقلب ال  كقدره، أف يعرؼ اإلنساف نفسو - ْ

 يبقى على حاؿ، كأف الدنيا ليست دار قرار.
 كقدرتو كنعمو. ،ربو السالك عظمة أف يعرؼ  - ٓ
 معرفة آفات العجب: - ٔ

العالج يكوف ٗبعرفة األسباب لتحديد الوقاية ك العجب آفة نفسية؛ كلذلك فإفَّ إف 
اء   .موضع الدَّ

  

                                                

(، موطأ األماـ مالك َّٗ/ُ(،  ا٤بدخل إٔب السنن الكربل )٤ِٗبغطا ُب فضل ا٤بوطا )ص:( انظر: كشف اُ)
(، منازؿ ُِّ/ٖ(،  آّالسة كجواىر العلم )ِِ-ُِ/ِ(، ترتيب ا٤بدارؾ كتقريب ا٤بسالك )ّْ -ّْ/ُ)

 (.ّٔ/ٖ(،  سّب أعالـ النبالء )ُِٗ/ْٕ(، تاريخ دمشق )ُٖٗاألئمة األربعة )ص:
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 أف ما بو العجب ٜبانية أقساـ:  ماـ الغزإب كقد ذكر اإل
: أف يعجب ببدنو فيلتفت إٔب ٝباؿ نفسو، كينسى أنو نعمة من اهلل تعأب، كىو األوؿ

بعرضة الزكاؿ ُب كل حاؿ. كعالجو: التفكر ُب أقذار باطنو، كُب أكؿ أمره كُب آخره، كُب 
اب كأنتنت ُب القبور حٌب استقذرهتا الوجوه ا١بميلة كاألبداف الناعمة أهنا كيف ٛبزقت ُب الَب 

 الطباع. 
 عنهم:  : البطش كالقوة كما حكي عن قـو عاد حْب قالوا فيما أخرب اهللالثاني

ةً حمس ٍّٜا ٠ٍُُّ ِ٘ َطدَّ 
َ
ْٚ أ كعالجو: أىٍف يػىٍعلىمى أىفَّ ٞبيَّى يػىٍوـو تيٍضًعفي قػيوَّتىو، كأنو إذا  [.ُٓ]فصلت: ىجسَ٘

ا سىلىبػىهى   بآفة يسلطها عليو، فيصبح أضعف العباد. ا اهللي أيٍعًجبى ّٔا رٗبَّ
: العجب بالعقل استحساننا لو كاستبدادنا بو. كعالجو: أف يشكر اهلل تعأب على الثالث

ما رزؽ من العقل، كأف يتفكر ُب أنو قد يسلب منو بآفة تصيبو كما فعل بغّبه، كليعلم أنو ما 
أف ما جهلو ٩با عرفو الناس أكثر ٩با عرفو، ، ك -كإف اتسع علمو-أكٌب من العلم إال قليالن 

فكيف ٗبا ٓب يعرفو الناس من علم اهلل تعأب؟! كأف يتهم عقلو، كينظر إٔب ا٢بمقى كيف 
يعجبوف بعقو٥بم، كيضحك الناس منهم فيحذر أف يكوف منهم كىو ال يدرم؛ فإف القاصر 

ه ال من نفسو، كمن العقل قط ال يعلم قصور عقلو، فينبغي أف يعرؼ مقدار عقلو من غّب 
أعدائو ال من أصدقائو؛ فإف من يداىنو يثِب عليو فيزيده عجبنا، كىو ال يظن بنفسو إال ا٣بّب، 

 كال يفطن ١بهل نفسو، فيزداد عجبنا.
: النسب الشريف افتخارنا بو، كاعتقادنا للفضل بو على كثّب من العباد، كيتخيل الرابع

أف يعلم أف ذلك النسب ال ٯبلب لو ثوابنا، كال  الشريف أنو ينجو بشرؼ آبائو. كعالجو:
قاؿ لكل من ابنتو  يدفع عنو عذابنا، كأف أكـر النَّاس عند اهلل أتقاىم، كأف النيب 

 .(ُ)ال أغِب عنك من اهلل شيئنا :فاطمة كعمتو صفية 
                                                

 [.َِٔ[، مسلم ]ُْٕٕ، ِّٕٓم ]( صحيح البخار ُ)
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: االنتساب إٔب ظلمة ا٤بلوؾ، كفسقة أعواهنم؛ تشرفنا ّٔم. كىذا غاية ا١بهل. الخامس
 جو: أف يتفكر ُب ٨بازيهم، كأهنم ا٤بمقوتوف عند اهلل تعأب.كعال

: العجب بكثرة العدد من األكالد كا٣بدـ كالغلماف كالعشّبة كاألقارب السادس
ًداحمسكاألنصار كاألتباع كما قاؿ الكفار:  َْ ْو

َ
ًْ َوأ ْم٠َا

َ
ْزََثُ أ

َ
ُٚ أ كعالجو: أف [. ّٓ]سبأ: ىجسََنْ

 عبيد عجزة ال ٲبلكوف ألنفسهم ضرِّا كال نفعنا. يتفكر ُب ضعفو كضعفهم، كأف كلهم
َٛا حمسإخبارنا عن صاحب ا١بنتْب إذ قاؿ:  اهلل : العجب با٤باؿ، كما قاؿ السابع

َ
أ

ًرا ٍَ َنزَّ َج
َ
ًْ َوأ ا َ٘  َّ ِْٜ٘ ْزََثُ 

َ
كعالجو: أف يعلم أف ا٤باؿ فتنة، كأف لو آفات  [.ّْ]الكهف: ىجسأ

 ا ُب العقوبة كا٥بالؾ لكثّبين. متعددة، كأف يتفكر ُب أف ا٤باؿ كاف سببن 
ِِٖٝ ٌََرآهُ حمس :: العجب بالرأم ا٣بطأ، كما قاؿ اهلل الثامن َٙ َٚ ََلُ ُش٠ُء َخ ِ ْٚ ُزيّ َٙ َذ

َ
أ

ا، ال يغَب بو، إال أف يشهد لو قاطع من   .[ٖ]فاطر: ىجسَخَصًٜا كعالجو: أف يكوف متهمنا لرأيو أبدن
كلن يعرؼ ذلك إال ٗبجالسة أىل  كتاب، أك سنة أك دليل عقلي جامع لشركط األدلة،

 .(ُ)العلم، ك٩بارسة الكتاب كالسنة
كمن علم ذلك كٙبقق بو ٓب يلتفت إٔب قياـ الناس لو، كإ٭با يلتفت إٔب عيوبو، كىو يظن 

 منو. بالناس خّبنا، كأف منهم من قد يكوف أكـر عند اهلل 
 على سالمة القلب من اآلفات: أف ٰبرص فينبغي  على السالك

"ال يكوف القلب سليمنا إذا كاف حقودنا، حسودنا،  :أبو بكر ابن العريب قاؿ 
أف يحب ألخيو ما يحب ُب اإلٲباف: )) معجبنا، متكربنا، كقد شرط النيب 

 .(ِ)((لنفسو

                                                

 (.ِّٔ -ِّٓ(، ك)٨بتصر منهاج القاصدين( )ص:ّٖٕ -ّْٕ/ّ( بتصرؼ كاختصار عن )إحياء علـو الدين( )ُ)
 [.ْٓ[، كمسلم ]ُّ(. كا٢بديث أخرجو البخارم ُب )صحيحو( ]ْٗٓ/ّ( أحكاـ القرآف )ِ)
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أف ينظر ُب العلم كالعبادة إٔب من ىو فوقو، كال ينظر إٔب من ىو أدٗب منو،  -  ٕ
خرفها؛ فإف ذلك أدعى ألف يػىتػىقىاؿَّ علمو كعبادتو، كذلك بعكس نظره إٔب نعيم الدنيا كز 

 كٰبتقر نفسو. 
كيقاؿ ُب أسباب الوقاية كالعالج من اآلفات ُب ىذا الباب ما قيل ُب أسباب الوقاية 

 كالعالج. الكرب  كالعالج  من آفات
 
 

  



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

286 

 

  
  



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

287 

 

 
                             

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ضثاظيػواِّربطوناضطبحثػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اضططتظطونػطنػاضؼجرةػاضواجبظ
 
 

 : الواجبةأوًًل: خطورة اًلمتناع من الهجرة 
من البلد الذم يفًب فيو ا٤بسلم ُب  -على القادر-ا٥بجرة  أكجب ا٢بق 

َٚ حَ حمس: دينو، كال يتسُب لو إقامة الشعائر اإلسالمية. قاؿ اهلل  ِي ُث إِنٍّ اَّلٍّ َٓ
ِ ن

َٓ َٙ ْ ُٗ ال ُٞ ٌٍّا ٠َ
 ِ رُْض اَّللٍّ

َ
ْٚ أ ْٗ حَُس َ ل

َ
رِْض َُال٠ُا أ

َ َْ ا ُمْصَخْؾَهٍنَِي ِِف ا ٍّٜ ُْ ْٗ َُال٠ُا  ْٜخُ ُْ  َٗ ْٗ َُال٠ُا ذًِ ِٟ ِص ٍُ جْ
َ
 َواِشَهًث َكالِِن أ

ُٗ وََشاءَْت َمِػًْيا ٍّٜ َٟ ْٗ َج ُٞ َوا
ْ
أ َ٘  َّ ِ وَٕه

ُ
ا ٌَأ َٟ اِجُروا ذًِ َٟ  [.ٕٗ]النساء: ىجسَذُخ

"ُب اآلية دليل على كجوب ا٥بجرة من موضع ال يتمكن فيو  : البيضاكمقاؿ 
احمس :. فقولو (ُ)الرجل من إقامة دينو" َٟ اِجُروا ذًِ َٟ ِ َواِشَهًث َذُخ ْرُض اَّللٍّ

َ
ْٚ أ ْٗ حَُس َ ل

َ
يعِب:  ،ىجسأ

من أرض الكفر إٔب بلد أخرل كما فعل غّبكم من ا٤بهاجرين إٔب ا٤بدينة كا٢ببشة، قاؿ تعأب: 
 حمس

ُ
ُٗ وََشاَءْت َمِػًْياٌَأ ٍّٜ َٟ ْٗ َج ُٞ َوا

ْ
أ َ٘  َّ ِ أم: لَبكهم ىذا الواجب مع ٛبكنهم منو. كُب اآلية  ،ىجسوَٕه

. ٍب -كما تقدـ–دليل على كجوب ا٥بجرة من موضع ال يتمكن الرجل فيو من إقامة دينو 
َٚ الرَِّجاِل َوإنِّصَ حمساستثُب أىل العذر منهم فقاؿ:  ِ٘ ْصَخْؾَهٍنَِي  ُٙ ْ ٍّْ ال

ِ َْ يَْصخَِفًُه٠َن إ اِن  اءِ َوال٠ْدِْلَ
ًٓ حمسأم: ال قوَّة ٥بم على ا٥بجرة كال نفقة ٥بم.  ،ىجسِخًَٖثً  َخُدوَن َشبًِ ْٟ َْ َح أم: [، ٖٗ]النساء: ىجسَو

 طريقنا إٔب أرض ا٥بجرة.
                                                

(، البحر احمليط ُب التفسّب ّٖٖ/ُسّب النسفي )(، تفِّٔ/٤ُبنّب )(، كانظر: السراج اِٗ/ِ( تفسّب البيضاكم )ُ)
(ْ/ُْ.) 
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ُب )اإلكليل(: "استدؿ باآلية على كجوب ا٥بجرة من دار   قاؿ اإلماـ السيوطيُّ 
يطقها. كعن مالك: اآلية تقتضي أف كل من كاف ُب بلد تغّبَّ فيو الكفر، إالَّ على من ٓب 

 .(ُ)السنن، فينبغي أف ٱبرج منو"
"ُب ىذه اآليات دليل على ىجراف األرض الٍب يعمل فيها  : كقاؿ القرطيب

إذا عمل با٤بعاصي ُب أرض فاخرج منها. كتال:  : با٤بعاصي. كقاؿ سعيد بن جبّب
ِ حمس رُْض اَّللٍّ

َ
ْٚ أ ْٗ حَُس َ ل

َ
اأ َٟ اِجُروا ذًِ َٟ ىذه اآليات دالة على أنو  : . كقاؿ مالكىجس َواِشَهًث َذُخ

 .(ِ)ليس ألحد ا٤بقاـ ُب أرض ييسبُّ فيها السلف، كيعمل فيها بغّب ا٢بق"
من ىذه اآلية:  "كاستنبط سعيد بن جبّب  : كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر

 . (ّ)كجوب ا٥بجرة من األرض الٍب يعمل فيها با٤بعصية"
كلذلك كاف من مسائل اإلٝباع: كجوب ا٥بجرة على ا٤بسلم من ا٤بكاف الذم ٱباؼ "

 فيو من إظهار دينو، كيضطر فيو إٔب التقية، كمن عالمة ا٤بؤمن الكامل أال ٱباؼ ُب اهلل 
َٓ َُتَْظ٠ُا انلٍّاَس َواْخَظ٠ْنِ حمس :لومة الئم. قاؿ اهلل  ْٗ حمسكقاؿ: [، ْْ]ا٤بائدة: ىجسٌَ ُٞ َٓ َُتَا٠ٌُ ٌَ 

ِٜ٘نِيَ  ْٗ ُمْؤ ُْٜخ ُْ كأصحابو يتحملوف  ككاف النيب  [.ُٕٓ]آؿ عمراف: ىجسوََخا٠ٌُِن إِْن 
ة فيما ال يهدـ حقِّا، كال يبِب باطالن فهي  اكيصربكف. كأما ا٤بدار  األذل ُب ذات اهلل 

كىيىاسىةه 
مستحبة، يقتضيها: أدبي آّالسة، ما ٓب تنتو إٔب حدّْ النفاؽ، كييستىجٍز فيها:  (ْ)

                                                

 (.ٗٗ( اإلكليل ُب استنباط التنزيل )ص:ُ)
 (.ّْٔ/ٓ( تفسّب القرطيب )ِ)
 (.ِّٔ/ٖ( فتح البارم، البن حجر )ّ)
بالكسر. ا: ضد ا٢بمق، كالرجل )كىيّْسه ميكىيَّس( أم: ظريف، كبابو: باع. ك)ًكيىاسىة( أيضن  -بوزف الكيل-)الكىٍيس(  (ْ)

 (.ِٕٗ/ّ(، الصحاح، للجوىرم )ِٕٔانظر: ٨بتار الصحاح، مادة: )كيس( )ص:
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الدّْىىافي كاالختالؽ، كتكوف مؤكدة ُب خطاب السفهاء؛ تىصىوُّننا من سفههم، كاتقاءن 
 . (ُ)لفحشهم"

ُب )الفتح(: "ا٥بجرة: الَبؾ. كا٥بجرة إٔب الشيء:  قاؿ ا٢بافظ ابن حجر  
. قاؿ الشيخ ٝباؿ الدين القا٠بي (ِ)االنتقاؿ إليو عن غّبه. كُب الشرع: ترؾ ما هنى اهلل عنو"

: د كقعت ُب اإلسالـ على كجهْب:"كق 
: االنتقاؿ من دار ا٣بوؼ إٔب دار األمن. كما ُب ىجرٌب: ا٢ببشة، كابتداء ا٥بجرة األوؿ

 من مكة إٔب ا٤بدينة.
 : ا٥بجرة من دار الكفر إٔب دار اإلٲباف. كذلك بعد أف استقرَّ النيب الثاني

ا٥بجرة إذ ذاؾ ٚبتص با٤بدينة إٔب با٤بدينة، كىاجر إليو من أمكنو ذلك من ا٤بسلمْب. ككانت 
أف فتحت مكة، فانقطع االختصاص، كبقي عمـو االنتقاؿ من دار الكفر ٤بن قدر عليو 

باقينا"
(ّ). 

 
 :والعالج ىذا البابفي  فاتاآلالوقاية من ثانًيا: 

 -لقادرل- كتكوف الوقاية من اآلفات ُب ىذا الباب بالتزاـ أمر اهلل  – ُ
الذم يفًب فيو ُب دينو، كال يتسُب لو إقامة الشعائر اإلسالمية، فأرض اهلل باالنتقاؿ من البلد 

 كاسعة.
  

                                                

 (.ُِّ/ّ( تفسّب ا٤بنار )ُ)
 (.َُٕ/ُ(، نيل األكطار، للشوكا٘ب )ِّ/ُ(، كانظر: عمدة القارم )ُٔ/ُ( فتح البارم )ِ)
صورىا كأحكامها(، عند مبحث  (. كانظر ذلك مفصال ُب كتاب: )احملبةِِٗ/ّالقا٠بي )٧باسن التأكيل( )تفسّب  (ّ)

  (.ِٓٓ)٧ببة الوطن( )ص:
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كحقوؽ العباد   صرب غّب القادر على البالء من غّب تفريط ُب حقوؽ اهلل  – ِ
 ما أمكنو ذلك، كأف يقف موقف ا٤بوازنة بْب ما ٰبقق لو السالمة كالعافية لنفسو كأىلو كدينو.

 جر أحكاـ ا٥بجرة. أف يفقو ا٤بها – ّ
 أف يفقو ا٤بهاجر آفات كمآالت التخلف عن ا٥بجرة الواجبة. – ْ
فيها كيطاع، كينبغي على كل داعية  أف يتخّب ا٤بهاجر أرضنا طيبة يعبد اهلل  – ٓ
 طيب البقاع؛ ليضع فيها بذكر دعوتو.أأف يتخّب  :ُب حاؿ االستطاعة إٔب اهلل 
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اضطبحثػاضثاضثػواِّربطونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
اإلضرارػسيػاضوصغظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 

 :اإلُرار في الوصيةأوًًل: التحذير من 
من الذنوب ا٤بتوعد عليها  ُب الوصيةجاء ُب النصوص ما يدؿ على أف اإلضرار 

فيو من الظُّلم كالتَّعدم ٢بدكد  من كبائر الذنوب؛ ٤با اإلضرار ُب الوصيةبالعذاب، كقالوا: إفَّ 
أفال يهاب ا٤بوت  ،ك٨بالفة أمره عند اقَباب ا٤بوت، كُب ذلك جرأة على اهلل  ،اهلل 

 ؟! أك ٰبسب للوعيد حسابنا، كىو راحل من ا٢بياة، كمقبل على اهلل 
ٍٚ َدْْيَ ُمَؾاّرٍ َوغِ حمس : يقوؿ اهلل ْو َديْ

َ
ا أ َٟ ِ ًٍٍّث ي٠ََُص ة ْٚ َبْهِد َوِغ ِ٘ ُ ِ َواَّللٍّ َٚ اَّللٍّ ِ٘ ًًٍّث 

 ٌٗ ٌٗ َخًِٖ اُر  >َنًِٖ َٟ جْ
َ َْ ا ا َٟ ِ ْٚ ََتْخ ِ٘ ٍّٜاٍت َِتْرِي  ُٝ َج َ َورَُش٠ََلُ يُْدِخْٖ ْٚ يُِفِم اَّللٍّ َ٘ ِ َو َّ ُخُدوُد اَّللٍّ حِْٖ

 ُٗ ٠ُْز إَْهِلً ٍَ َّ إْ ِ ا َوذَل َٟ َٚ ذًِ َ َورَُش٠ََلُ َويَخََهدٍّ  =َخادِلِي ْٚ َحْهِع اَّللٍّ َ٘ ا  َو ُٝ َٛاًرا َخادِلً ُخُدوَدهُ يُْدِخْٖ
ا َوََلُ َنَذاٌب ُمٟنٌِي  َٟ  [.ُْ-ُِ]النساء: ىجس<ذًِ

َ َورَُش٠ََلُ َويََخَهدٍّ ُخُدوَدهُ حمس :ُب تفسّب قولو  جعفر  أبو قاؿ ْٚ َحْهِع اَّللٍّ َ٘ َو
ِٟنيٌ  ا َوََلُ َنَذاٌب ُم َٟ ا ذًِ ُٝ َٛاًرا َخادِلً َ َورَُش٠ََلُ حمس :ثناؤه جل بذلك "يعِب: ىجسيُْدِخْٖ ْٚ َحْهِع اَّللٍّ َ٘  ىجسَو

 من ذلك كغّب بينهم ذلك بقسمة أمراه ما على ا٤بواريث قسمة من بو أمراه ٗبا العمل ُب
 فصيوؿ كيتجاكز: يقوؿ ،ىجسَويََخَهدٍّ ُخُدوَدهُ حمس عنو. هنياه ما إٔب أمرٮبا ٨بالفنا ،اهلل  فرائض
 تركات قسمة من عنو هناه ما إٔب ومعصيت كبْب بينها فاصلة  اهلل جعلها الٍب طاعتو

احمس حدكده. من ذلك كغّب كرثتهم بْب موتاىم َٟ ا ذًِ ُٝ َٛاًرا َخادِلً ا فيها باقينا: ، يقوؿىجسيُْدِخْٖ  أبدن
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ا.  منها ٱبرج كال ٲبوت ال ِٟنيٌ حمسأبدن زو  بو عيذّْب من مًذؿّّ  عذاب كلو: يعِب ،ىجسَوََلُ َنَذاٌب ُم  ٨بي
 .(ُ)لو"

 : كجهاف عليو قاؿ: "كيدؿ بالكافر، لعمـو ٨بصوصأف ىذا ا كيرل الرازم 
 تفيد الشرط معرض ُب( من) كلمة أف على الدليل ما: لكم قلنا إذا أنا: األوؿ

؟  لدخل لواله ما الكالـ من ٱبرج كاالستثناء منو، االستثناء يصح أنو عليو الدليل: قلتم العمـو
َ َورَُش٠ََلُ حمس: قولو أف على يدؿ فهو الدليل ىذا صح إف: فنقوؿ فيو، ْٚ َحْهِع اَّللٍّ َ٘  ٨بتص  ىجسَو

 كرسولو إال اهلل يعص كمن: فيقاؿ اللفظ، ىذا من استثناؤىا يصح ا٤بعاصي ٝبيع ألف: بالكافر
: قولو أف يقتضي فهذا لدخل، لواله ما إخراج االستثناء: كحكم الفسق. ُب كإال الكفر، ُب
َ حمس ْٚ َحْهِع اَّللٍّ َ٘  الكافر. حق ُب إال يتحقق ال كذلك لقبائح،كا ا٤بعاصي أنواع ٝبيع ُب ىجسَو

 معنا كالنصرانية كآّوسية باليهودية اإلتياف ألف ٧باؿ؛ ا٤بعاصي ٔبميع اإلتياف: كقولو 
 ىذا كعلى شرعي، أك عقلي ٨بصص قاـ إذا إال العمـو يقتضي اللفظ ظاىر: فنقوؿ ٧باؿ،

 .ذكرناه ما كيقول سؤا٥بم، يسقط التقدير
 كرسولو اهلل يعص كمن: قولو أف: بالكافر ٨بتصة اآلية ىذه أف بياف ُب: الثاني الوجو

 للـز ذلك عْب منو ا٤براد كاف لو ىجسَويََخَهدٍّ ُخُدوَدهُ حمس: كقولو كالذنب. للمعصية فاعالن  كونو يفيد
 الكفر. على ٞبلو فوجب األصل، خالؼ كىو التكرار،

 أنو ىب: قلنا .ا٤بواريث ُب ا٤بذكورة ا٢بدكد تعدم على اآلية ىذه ٫بمل بأنا: كقولو
 تارة ا٤بواريث حدكد ُب التعدم ألف الكالـ؛ ّٔذا السؤاؿ من ذكرناه ما يسقط أنو إال كذلك
 يكوف كتارة يَبكها، أنو إال القبوؿ ككاجبة حق كاألحكاـ التكاليف تلك أف يعتقد بأف يكوف

 ا٢بدكد، تعدم ُب غايةال ىو ىذا فيكوف كالصواب، ا٢بكمة كجو على ال كاقعة أهنا يعتقد بأف
 كما التكرار كقوع لـز كإال ،اهلل  حدكد تعدل أنو حقو ُب يطلق يكاد فال األكؿ كأما

                                                

 (.ُٕ -ُٕ/ٖتفسّب الطربم ) (ُ)
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 من اآلية ىذه ُب اهلل ذكره ٗبا يرضى ال الذم بالكافر ٨بتص الوعيد ىذا أف فعلمنا ذكرناه،
 .(ُ)ا٤بواريث" قسمة

ِ حمس :كقولو  ٍث ي٠ََُص ة ًٍّ ْٚ َبْهِد َوِغ ْو دَ ِ٘
َ
ا أ ٍٚ َدْْيَ ُمَؾارٍّ َٟ  :نصب على ا٢باؿ، أم ىجسيْ

 كا١بور اإلضرار على ال العدؿ، على كصيتولتكن ، كا٤براد: يوصي ّٔا كىو غّب مضار لورثتو
 الفريضة، من لو اهلل  قدر ما على يزيده أك ينقصو، أك الورثة، بعض ٰبـر بأف كا٢بيف

 .(ِ)كقسمتو  حكمتو ُب اهلل  ضاد كمن كاف ذلك ُب سعى فمٌب
فصل ُب )  الذىيبفذكره كذكر أىل العلم أف اإلضرار ُب الوصية من الكبائر، 

 . (ّ)(جامع ٤با ٰبتمل أنو من الكبائر
ىو ما صرح بو   عىدُّ اإلضرار ُب الوصية كبّبةن " :قاؿ ابن حجر ا٥بيتمي 

  .(ْ)"كثّبكف
( أف   سناف الدين األماسيكذكر   . (ٓ)ا٤بنهيات من تبديل الوصيةُب )تبيْب احملاـر

عند القرب من ا٤بوت يدؿ على جراءة  ٨بالفة أمر اهلل " :كقاؿ الرازم 
 .(ٔ)"كٛبرد عظيم عن االنقياد لتكاليفو، كذلك من أكرب الكبائر ،شديدة على اهلل 

  

                                                

 (.ِٕٓ/ٗتفسّب الرازم ) (ُ)
 (.ُِّ/ِانظر: تفسّب ابن كثّب ) (ِ)
 (.ْٕٖ- ْٖٔ)ص: مشهور بن حسن، للذىيب، بتحقيق: الكبائر (ّ)
 (.ِّْ/ُ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ْ)
، انظر: ٙبقيقنا لتبي (ٓ)  .باب ُب تبديل الوصيةْب احملاـر
 (.ُْْ/ُ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر(، كانظر: ِٓٓ/ٗمفاتيح الغيب ) (ٔ)
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قاؿ: اإلضرار ُب الوصية من الكبائر، أنو   عن ابن عباسكقد استدلوا ٗبا جاء 
َّ ُخُدودُ حمس :ٍب تال َٚ  حِْٖ اُر َخادِلِي َٟ جْ

َ َْ ا ا َٟ ِ ْٚ ََتْخ ِ٘ ٍّٜاٍت َِتْرِي  ُٝ َج َ َورَُش٠ََلُ يُْدِخْٖ ْٚ يُِفِم اَّللٍّ َ٘ ِ َو اَّللٍّ
 ُٗ ٠ُْز إَْهِلً ٍَ َّ إْ ِ ا َوَذل َٟ ا َوََلُ  =ذًِ َٟ ا ذًِ ُٝ َٛاًرا َخادِلً َ َورَُش٠ََلُ َويََخَهدٍّ ُخُدوَدهُ يُْدِخْٖ ْٚ َحْهِع اَّللٍّ َ٘ َو

ِٟنٌي َنَذاٌب    .(ُ)[ُْ-ُِ]النساء: ىجس<ُم
 أف اإلضرار ُب الوصية من  بن عباس اكركم عن " :قاؿ ابن عبد الرب 

 :قاؿ اهلل  ،ا بذكر ذلك ُب القرآفألف الوعيد أتى منوطن  ؛-كاهلل أعلم-كذلك  ،الكبائر
ٌٗ حمس ٌٗ َخًِٖ ُ َنًِٖ ِ َواَّللٍّ َٚ اَّللٍّ ِ٘ ًث  ًٍّ َّ خُ  >َدْْيَ ُمَؾاّرٍ َوِغ ِ حِْٖ ٍب الوعيد  [.ُّ-ُِ:النساء] ىجسُدوُد اَّللٍّ

 .(ِ)" ل حدكد اهللالوعيد بإثر ذلك ُب من تعدَّ 
 فيمن مندكبة تكوف كقد ،(ّ)كاجبة تكوف قد "الوصية :كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

 إذا فيما ك٧برمة فيو، األمراف استول فيمن كمباحة عكسو، ُب كمكركىة األجر، كثرة منها رجا
 ((الكبائر من الوصية في اإلُرار)) :عباس  ابن عن :ثبت كما ر،إضرا فيها كاف
 . (ْ)ثقات" كرجالو ،النسائي كركاه صحيح، بإسناد موقوفنا منصور بن سعيد ركاه

                                                

[، ِٖٓ[، كُب )التفسّب( ]ُِّْب )السنن( ] سعيد بن منصور[، ك ُُْٔٓٔب )مصنفو( ] عبد الرزاؽأخرجو ( ُ)
 [،ّٖٕٖكالطربم ُب )التفسّب( ] لو،[، كاللفظ َُُِٔ[، كالنسائي ُب )الكربل( ]َّّّٗكابن أيب شيبة ]

ا، كركم ىذا ىو الصحيح موقوؼ، ككذلك ركاه ابن عيينة كغّبه عن داكد موقوفن [، كقاؿ: "ُِٕٖٓ] البيهقيك 
 بإسناد موقوفنا منصور بن سعيد "ركاه : ". قاؿ ا٢بافظ ابن حجرمن كجو آخر مرفوعا، كرفعو ضعيف

 (.ّٗٓ/ٓبارم )ثقات" فتح ال كرجالو النسائي كركاه صحيح،
 (.ٖٔٓ /ٖ) االستذكار (ِ)

كقد جاء ُب   .أك آلدمي ، كدين هلل ،كوديعة  ،كاجبة عند خوؼ إضاعة ا٢بقوؽ إف ٓب يوصتكوف الوصية  (ّ)
ما حق امرئ مسلم لو شيء ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن عمر ا٢بديث: 

 .[ُِٕٔ[، كمسلم ]ِّٖٕخرجو البخارم ](( أيوصي فيو، يبيت ليلتْب إال ككصيتو مكتوبة عنده
 (.ّٗٓ/ٓفتح البارم ) (ْ)
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ثو، أف رسوؿ اهلل حدَّ   ، أف أبا ىريرةحىٍوشىببن  كقد ريًكمى عن شىٍهرً 
  :م يحضرىما الموت ث ،إف الرجل ليعمل والمرأة بطاعة اهلل ستين سنة))قاؿ

ْٚ َبْهِد حمس :أبو ىريرة من ىا ىنا عىلىيَّ قاؿ: كقرأ  ((،فتجب لهما النار ،في الوصية فَػُيَضارَّافِ  ِ٘
ٍٚ َدْْيَ ُمَؾارٍّ  ْو َديْ

َ
ا أ َٟ ِ ٍث ي٠ََُص ة ًٍّ ُٗ حمس حٌب بلغ:[ ُِ]النساء: ىجسَوِغ ٠ُْز إَْهِلً ٍَ َّ إْ ِ  ىجسَوَذل

 .(ُ)[ُّ]النساء:
 الورثة بعض ٱبص بأف يكوف تارة الوصية ُب "اإلضرار :كقاؿ ا٢بافظ ابن رجب 

 النيب قاؿ ك٥بذا بتخصيصو، الورثة بقية فيتضرر لو،  اهلل فرضو الذم فرضو على بزيادة
                                                

 [،ُِٖٓٓي ]البيهق "، كما أخرجوحسن غريب"كقاؿ:  [،ُُِٕ] مكالَبمذ ،[ِٕٖٔ]أخرجو أبو داكد  (ُ)
ال ٰبتج  :كقاؿ ابن عدم (.الضعفاء)كشهر أكرده الذىيب ُب " :قاؿ العالمة ا٤بناكم  .[ِّٕ] يكالديلم

شهر بن حوشب، كقد  :كُب إسناده":  (، كقاؿ الشوكا٘بّّٓ/ِفيض القدير ) "معْبككثقو ابن  ،بو
 كابن ماجو [،ِْٕٕ] كلفظ أٞبد .كٰبٓب بن معْب ،ككثقو أٞبد بن حنبل ،تكلم فيو غّب كاحد من األئمة

 ،وفيختم لو بشر عمل ،إف الرجل ليعمل بعمل أىل ا٣بّب سبعْب سنة، فإذا أكصى حاؼ ُب كصيتو)): [َِْٕ]
اىػ" كأخرجو   ((فيعدؿ ُب كصيتو فيدخل ا١بنة، كإف الرجل ليعمل بعمل أىل الشر سبعْب سنة ،فيدخل النار

من أجل  فى عّْ كا٢بديث ضي [. ََِّ[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ]ُْٓٓٔكذلك عبد الرزاؽ ُب )مصنفو( ]
رد ا٤بضارة ُب الوصية ألف ٦ب ؛كعيد شديد كزجر بليغ كهتديد :كفيو" :. قاؿ الشوكا٘ب حوشبشهر بن 

إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة ُب السنْب ا٤بتعددة فال شك أهنا من أشد الذنوب الٍب ال يقع 
قد  ألف اهلل  ؛ُب مضيقها إال من سبقت لو الشقاكة، كقراءة أيب ىريرة لخآية لتأييد معُب ا٢بديث كتقويتو

كما كاف   ،، فتكوف الوصية ا٤بشتملة على الضرار ٨بالفة ٤با شرعو اهلل قيد ما شرعو من الوصية بعدـ الضرار
عبد الرحيم بن زيد عن بسند ضعيف  كذلك  ريًكمى  كقد (.ْٔ -ْٓ/ٔ" نيل األكطار )كذلك فهو معصية

من فر من مّباث كارثو، )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   العمي، عن أبيو، عن أنس بن مالك
ىذا إسناد (: "ُُْ/ّكُب )الزكائد( ) [َِّٕ(( أخرجو ابن ماجة ]ة يـو القيامةقطع اهلل مّباثو من ا١بن

 ،كعده بعضهم من الكبائر ،أف حرماف الوارث حراـكقد أفاد  " اىػ.لضعف زيد العمي كابنو عبد الرحيم ؛ضعيف
ن مالك عن أنس ب كبو صرح الذىيب كغّبه من حديث سويد بن سعيد عن عبد الرحيم بن يزيد العمي عن أبيو

(، ُٖٔ/ٔانظر: فيض القدير ) ا٤بنذرم. كذلك  كضعفو، اضعيف جدِّ فهو كمن ٍب  .كىؤالء الثالثة ضعفاء
 (.ْٖٔ)ص: ا٤بقاصد ا٢بسنة(، ّّْ/ِ) التيسّب
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: ((لوارث وصية فال حقو، حق ذي كل أعطى قد اهلل إف))(ُ). بأف كتارة 
:  نيبال قاؿ ك٥بذا الورثة؛ حقوؽ فتنقص الثلث، على بزيادة ألجنيب يوصي

 .(ِ)((كثير والثلث الثلث))
 الورثة، بإجازة إال بو كصى ما ينفذ ٓب الثلث، على بزيادة ألجنيب أك لوارث كصى كمٌب

 يأٍب فإنو بالثلث، ألجنيب بالوصية ا٤بضارة قصد إف كأما يقصد، ٓب أك ا٤بضارة قصد كسواء
مالك  عن ركاية عطية ابن حكى ال؟ أـ بإقراره ثبت إذا كصيتو ترد كىل ا٤بضارة. بقصده
 أٞبد  مذىب قياس إنو: كقيل ترد، أهنا"(ّ). 

 ،إشارة إٔب آية ا٤بواريث ((حقو حق ذي كل أعطى)) :قولو :قاؿ ا٣بطايب 
ْٗ إِذَا َخَُضَ حمس :كىو قولو  ،ككانت الوصية قبل نزكؿ اآلية كاجبة لألقربْب خَِب َنًَُْٖس ُْ

                                                

قاؿ: ٠بعت  أمامة الباىلي  [: عن أيبَُِِا٢بديث أخرجو غّب كاحد، كنص ا٢بديث عند الَبمذم ] (ُ)
قد أعطى لكل ذم حق حقو، فال  ف اهلل إجة الوداع: ))ُب خطبتو عاـ ح رسوؿ اهلل 

 ،كُب الباب عن عمرك بن خارجة، كأنس كىو حديث حسن" : . قاؿ أبو عيسىكصية لوارث(( ا٢بديث
من غّب ىذا الوجو، كركاية إ٠باعيل بن عياش عن أىل  عن النيب  كقد ركم عن أيب أمامة 

ألنو ركل عنهم مناكّب، كركايتو عن أىل الشاـ أصح، ىكذا قاؿ  ؛والعراؽ كأىل ا٢بجاز ليس بذلك فيما تفرد ب
٧بمد بن إ٠باعيل: ٠بعت أٞبد بن ا٢بسن يقوؿ: قاؿ أٞبد بن حنبل: إ٠باعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية، 

ك٠بعت عبد اهلل بن عبد الرٞبن يقوؿ: ٠بعت زكريا بن عدم، يقوؿ: قاؿ  ،كلبقية أحاديث مناكّب عن الثقات
سحاؽ الفزارم: خذكا عن بقية ما حدث عن الثقات، كال تأخذكا عن إ٠باعيل بن عياش ما حدث عن أبو إ

 بن عن أنس يزيد الرقاشي[: عن ُِِْ[، كأيب يعلى ]ِِِٔكعند الطيالسي ] ."الثقات كال غّب الثقات
: قاؿ فالف، مات اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ رجل فجاء ، اهلل رسوؿ عند كنا: قاؿ مالك 

ةه  كأهنا اهلل، ))سبحاف: قاؿ بلى،: قالوا آنفا؟((، معنا كاف يس))أل  حـر من احملرـك غضب، علىًإٍخذى
)الزكائد(  كُب ،((احملرـك من حـر كصيتو)) [، بلفظ:ََِٕ] اابن ماجو ٨بتصرن  أخرجو كقد كصيتو((.

 .ضعيف" كىو الرقاشي، أباف بن يزيد إسناده: "ُب (:َُْ/ّ)
 [.ُِٗٔ، ُِٖٔ[، مسلم ]ٗٓٔٓ، ّْٓٓ، َْْٗ، ّّٔٗ، ِْْٕ، ِّْٕ، ِِْٕأخرجو البخارم ]( ِ)
 (.ُِّ/ِكا٢بكم ) العلـو جامع (ّ)
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٠ُْت إِْن حََرَك َخْْيً  َٙ ْ ُٗ ال َخَدُز
َ
َُْربنِيَ أ

َ َْ ِٚ َوا يْ ًٍُّث ل٠َِْٖادِلَ ْهُروِف  ا ال٠َِْغ َٙ ْ ٍب نسخت  ،[ُٖ]البقرة: ىجسةِال
 .(ُ)بآية ا٤بّباث

                                                

على "قاؿ: . اأف اآلية منسوخة بآية ا٤بواريث أك ٕبديث ))ال كصية لوارث(( أك ّٔما ٝبيعن  :ا١بمهوركُب )ا٤بنار(: " (ُ)
ُب بدء اإلسالـ فنسخ بآية ا٤بواريث كبقولو ككاف ىذا ا٢بكم  : أف ا٢بديث مبْب لخآية. قاؿ البيضاكم

: ألف آية ا٤بواريث ال ؛ أال ال كصية لوارث(( كفيو نظر ،))إف اهلل أعطى كل ذم حق حقو
تعارضو، بل تؤكده من حيث إهنا تدؿ على تقدٙب الوصية مطلقا، كا٢بديث من اآلحاد، كتلقي األمة لو بالقبوؿ 

ككلو قطعي؟ كقد زاد  ،من ا٢بديث ال ينسخ القطعي منو فكيف ينسخ القرآف كالظِب :ال يلحقو با٤بتواتر اىػ. أم
األستاذ اإلماـ عليو القوؿ بأنو ال دليل على أف آية ا٤بواريث نزلت بعد آية الوصية ىنا، كبأف السياؽ يناُب 

ده إذا شرع للناس حكما كعلم أنو مؤقت كأنو سينسخو بعد زمن قريب فإنو ال يؤك فإف اهلل  ؛النسخ
كيوثقو ٗبثل ما أكد بو أمر الوصية ىنا من كونو حقا على ا٤بتقْب، كمن كعيد من بدلو، كبإمكاف ا١بمع بْب 

آية ا٤بواريث ٨بصوصة بغّب الوارث، بأف ٱبص القريب ىنا با٤بمنوع من اإلرث كلو  إف الوصية ُب :اآليتْب إذا قلنا
ككالداه كافراف فلو أف يوصي ٥بما ٗبا يؤلف بو قلؤّما، بسبب اختالؼ الدين، فإذا أسلم الكافر كحضرتو الوفاة 

َداَك حمس :كقد أكصى اهلل تعأب ٕبسن معاملة الوالدين كإف كانا كافرين َٞ ًٜا ِإَوْن َجا يِْٝ ُخْص نَْصاَن ة٠َِادِلَ ِ
ِْ َٜا ا ًْ َوَوغٍّ

ا َٙ ُٟ َٓ حُِفْه ٌَ ٌٗ َّ ةِِٝ ِنْٖ َ ا َٕيَْس ل َ٘   لقماف بعد األمر بالشكر هلل :ية، كُب آيةاآل [ٖ:]العنكبوت ىجسِٕتُْْشَِك ِِب 
ْهُروحمس :ك٥بما َ٘ ًَا  جْ ا ِِف ادلَّ َٙ ُٟ ا َوَغاِختْ َٙ ُٟ َٓ ُحِفْه ٌَ ٌٗ َّ ةِِٝ ِنْٖ َ ا َٕيَْس ل َ٘ ْن تُْْشَِك ِِب 

َ
َداَك لََعَ أ َٞ ًٌا َواحٍّتِْم ِإَوْن َجا

َٛاَب إََِلٍّ 
َ
ْٚ أ َ٘  َٔ ىذه ا٤بصاحبة با٤بعركؼ بالوصية ٥بما بشيء من أفال ٰبسن أف ٱبتم  اآلية. [ُٓ:]لقماف ىجسَشبًِ
كأف يكوف   ،قاؿ: كجوز بعض السلف الوصية للوارث نفسو بأف ٱبص ّٔا من يراه أحوج من الورثة ؟مالو الكثّب

كيرل  ،كىو غِب كىي ال عائل ٥با إال كلدىا ،أف يطلق أبوه أمو :بعضهم غنيا كالبعض اآلخر فقّبا. مثاؿ ذلك
عاجزا عن  -إف ٓب يكن لو كلد-أف يكوف بعض كلده أك إخوتو  :لَبكة ال يكفيها، كمثلوأف ما يصيبها من ا

الكسب فنحن نرل أف ا٢بكيم ا٣ببّب اللطيف بعباده الذم كضع الشريعة كاألحكاـ ٤بصلحة خلقو ال ٰبتم أف 
لعادلة على يساكم الغِب الفقّب، كالقادر على الكسب من يعجز عنو، فإذا كاف قد كضع أحكاـ ا٤بواريث ا

أمر أساس التساكم بْب الطبقات باعتبار أهنم سواسية ُب ا٢باجة، كما أهنم سواء ُب القرابة، فال غرك أف ٯبعل 
 أك ٯبعل نفاذ ىذا مشركطا بنفاذ ذلك قبلو، كٯبعل الوالدين كاألقربْب ُب آية الوصية مقدما على أمر اإلرث،

يكوف من التفاكت بينهم ُب ا٢باجة أحيانا، فقد قاؿ ُب  ٗبا ؛ لعلمو أخرل أكٔب بالوصية ٥بم من غّبىم
ٍٚ حمسآيات اإلرث من سورة النساء:  ْو َديْ

َ
ا أ َٟ ِ ًٍٍّث ي٠َُِص ة ْٚ َبْهِد َوِغ كقاؿ ُب  .فأطلق أمر الوصية [.ُِ:]النساء ىجسِ٘

 من= كىذا القوؿ يستند إٔب أف اإلعماؿ أكٔب (.َُُ-َُٗ/ِا٤بنار ) ."آية الوصية ىنا ما ىو تفصيل لتلك
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فإذا  ،كإ٭با تبطل الوصية للوارث ُب قوؿ أكثر أىل العلم من أجل حقوؽ سائر الورثة
ف كذىب بعضهم إٔب أ كما إذا أجازكا الزيادة على الثلث لألجنيب جاز.  ،أجازكىا جازت

فلو  ،ألف ا٤بنع منها إ٭با ٢بق الشرع ؛كإف أجازىا سائر الورثة ،الوصية للوارث ال ٘بوز ٕباؿ
كما أف الوصية للقاتل غّب   ،كذلك غّب جائز ،جوزناىا لكنا قد استعملنا ا٢بكم ا٤بنسوخ

 .(ُ)"جائزة كإف أجازىا الورثة

                                                                                                                                       

=القوؿ بالنسخ، كإٔب أنو ال يتعارض مع مقصد: عدـ اإلضرار بالورثة، فيكوف مقدما على القوؿ بالنسخ.  
إفَّ ىذا النص يستفاد منو جواز الوصية، بل كجؤّا عندما تكوف ُب موضع بر بأف  :كقاؿ أبو زىرة 

بعض ضعفاء األقارب من ا٤بّباث، إذا  تكوف ُب األقربْب، فهي سد ٤با عساه يكوف ُب توزيع ا٤بّباث من حرماف
ٓب يكونوا ُب نظاـ التوزيع، فهي ُب كضعها ٔبواز ا٤بّباث تكميل ألحكامو، فقد تكوف األخت الفقّبة ال يصل 

ا ٣بلتها. الٍب كتبها اهلل تعأب ُب الثلث إليها ا٤بّباث لوجود األبناء، فكانت الوصية كإنو ٗبقتضى ىذا النص  سدِّ
ألهنما قد يكوناف غّب كارثْب، الختالؼ  ؛جبة لفقراء األقارب غّب الوارثْب، كذكر الوالدينتكوف الوصية كا

 ككلدٮبا قد ىداه اهلل  الدين، كما كاف األمر ُب صدر اإلسالـ، إذ كاف الرجل يكوف مشركنا كا٤برأة كذلك،
 :ٗبعركؼ، كما قاؿ  إٔب اإلسالـ، فيكوف عليو أف يوصي ٥بما؛ ألف ذلك من اإلحساف، كا٤بصاحبة ٥بما

ا َوَغاِختْ حمس َٙ ُٟ َٓ حُِفْه ٌَ ٌٗ َّ ةِِٝ ِنْٖ َ ا َٕيَْس ل َ٘ ْن تُْْشَِك ِِب 
َ
َداَك لََعَ أ َٞ ْهُروًٌاِإَوْن َجا َ٘ ًَا  جْ ا ِِف ادلَّ َٙ  .[ُٓ:]لقماف ىجسُٟ

األقربوف كمن العلماء من قاؿ: إف نصيب األبوين من ا٤بّباث إف كاف قليالن تصح الزيادة عليو بالوصية، ككذلك 
من الورثة، إف كاف نصيب أحدىم ضئيالن ال يسمن كال يغِب من جوع، جاز زيادتو بالوصية من الثلث، كذلك 

ْهُروِف حمس :ما تفيده اآلية. كقولو  َٙ ْ معناه باألمر ا٤بعقوؿ، فال يزيد القادر ذا ا٤باؿ على مالو، كلكن  ،ىجسةِال
كدلت اآلية الكرٲبة على جواز التدخل ُب الوصية إذا   ّباث.يعطي الضعيف ذا ا٢باجة الذم ٓب يأخذ شيئنا من ا٤ب

كاف فيها ظلم للورثة با٤بيل الظآب أك كاف فيها إٍب كالوصية ٣بليلة، أك الوصية ٢بانة، فإنو ٯبوز ُب ىذه ا٢باؿ 
ا من ىذا أف إبطاؿ الوصية الظا٤ب ة أك الدخوؿ لإلصالح كٙبويل الوصية إٔب خّب، كلذلك قرر بعض الفقهاء أخذن

كمن التابعْب من قرَّر أفَّ ا٤بيت إذا ترؾ الوصية ألقاربو الضعفاء غّب الوارثْب،   إصالحها ٕبكم القضاء جائز.
 يعلم ا٤بفسد من ا٤بصلح. ا٤بعجزة الكربل القرآف كاهلل  ، كانت ٥بم كصية، كأكجبها ابن حـز

 (.ّّّ -ِّّ)ص:
 (.ٖٓ/ْ) معآب السنن (ُ)
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كصى أف إك  ،اعٝبإكصى لوارث فال ٘بوز كصيتو بأكأما من  :كقاؿ ابن عبد الرب 
كىو ُب  ،ا٤بيل :كا١بنف ُب اللغة .لغّب كارث كىو يريد بو الوارث فقد حاؼ كجار كأتى ا١بنف

ا١بنف أف  :ركل الثورم كمعمر عن بن طاكس عن أبيو قاؿ. اإلٍب كا٤بيل عن ا٢بق :الشريعة
  .(ُ)"يوصي البن ابنتو كىو يريد ابنتو

 ابن عباس (: حديث: لوارثال كصية )باب: ُب  كذكر اإلماـ البخارم 

كاف الماؿ للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ اهلل من ذلك ما أحب، ))قاؿ:  أنو
السدس، وجعل  :فجعل للذكر مثل حظ األنثيين، وجعل لؤلبوين لكل واحد منهما

 . (ِ)((الشطر والربع :الثمن والربع، وللزوج :للمرأة
 وصىى إليو.مي وًصي، كيكوف من قبل الٍ مي كاإلضرار بالوصيَّة يكوف من قبل الٍ 

كصى لغّب كارث كىو ككمن أ كأف يوصي بأكثر من الثيلث،فوًصي مي الٍ فأما من قبل 
اهلل  قدر ما على يزيده أك ينقصو، أك الورثة، بعض ، ككمن ٰبـر-كما تقدـ– يريد بو الوارث
 بأم كجو  ا٤بوت عند الوصية ُب ، ككمن قصد اإلضرار-كما تقدـ–الفريضة  من لو

 من الوجوه.    
يا  :قاؿ: قاؿ رجل للنيب  عن أيب ىريرة كقد جاء ُب ا٢بديث: 

أف َتَصدََّؽ وأنت صحيح حريص، تَْأُمُل الِيَنى، ))رسوؿ اهلل أىمُّ الصَّدىقىًة أفضل؟ قاؿ: 
، قلت لفالف كذا، ولفالف كذا، وقد   وتخشى الفقر، وًل ُتْمِهْل حتى إذا بليت الحلقـو

 .(ّ)((الفكاف لف

                                                

 (.ِِٔ/ٕ) االستذكار (ُ)
 [.ِْٕٕصحيح البخارم ] (ِ)
 [.َُِّ[، مسلم ]ِْٖٕصحيح البخارم ] (ّ)
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 ا٢بياة ُب كالتصدؽ الدين، كفاء تنجيز أف ا٢بديث "كُب : ا٢بافظ ابن حجر قاؿ
وأنت )) بقولو: ذلك إٔب  كأشار ا٤برض كُب ا٤بوت، بعد منو أفضل الصحة كُب

 ٤با غالبنا؛ ا٤باؿ إخراج عليو يصعب الصحة حاؿ ُب ألنو ..اْب((؛صحيح حريص، تَْأُمُل الِيَنى
 :  اهلل قاؿ كما ا٤باؿ إٔب كا٢باجة العمر، طوؿ إمكاف من لو كيزين ف،الشيطا بو ٱبوفو

ًَْفانُ حمس ُٗ  الظٍّ رَ  يَهُِدُز ِْ ٍَ  ُب ا٢بيف لو زين رٗبا الشيطاف فإف كأيضنا [،ِٖٔ]البقرة:اآلية  ىجسإْ
 عن السلف بعض قاؿ الناجزة. الصدقة تفضيل فيتمحض الوصية، عن الرجوع أك الوصية،

 ُب يعِب: أيديهم، ُب كىي ّٔا يبخلوف مرتْب: أموا٥بم ُب اهلل  فيعصو  الَبؼ أىل بعض
 .(ُ)ا٤بوت" بعد يعِب: أيديهم، عن خرجت إذا فيها كيسرفوف ا٢بياة،

 ا٤بباح، من شاء حيث مالو يضع أف للصحيح أف الفقو: من "فيو :ا٣بطايب  قاؿ
  .فرضو يلزمو ال من على بو يشح أف كلو

 (( دليلوقد كاف لفالف)) قولو: كُب .ا٤بوت عند الوصية ُب اإلضرار من ا٤بنع كفيو:
 كقد يقوؿ: تراه أال ما٥بم، حينئذ ألنو يبطلوىا؛ أف للورثة كاف الوصية ُب أضر إذا أنو على
  .(ِ)"-أعلم كاهلل- الوارث بو يريد لفالف كاف

 كاعلم أف الضرار ُب الوصية يقع على كجوه:  :قاؿ الرازم 
 ثر من الثلث. : أف يوصي بأكأحدىا
 : أف يقر بكل مالو أك ببعضو ألجنيب. وثانيها
 : أف يقر على نفسو بدين ال حقيقة لو دفعا للمّباث عن الورثة. وثالثها
 : أف يقر بأف الدين الذم كاف لو على غّبه قد استوفاه ككصل إليو.ورابعها

                                                

 (.ّْٕ/ٓفتح البارم ) (ُ)
 (.ٖٓ -ْٖ /ْالسنن ) معآب (ِ)
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ك لغرض أف ا بثمن غاؿ، كل ذلا بثمن ٖبمس أك يشَبم شيئن : أف يبيع شيئن وخامسها
ال يصل ا٤باؿ إٔب الورثة. كسادسها: أف يوصي بالثلث ال لوجو اهلل لكن لغرض تنقيص حقوؽ 

 .(ُ)"الورثة، فهذا ىو كجو اإلضرار ُب الوصية
 ما غّبّْ أك يا٤بوصىى إليو: كأف ييهًمل الوصية، من جهة  الوصية( ُب كقد يكوف )اإلضرار

حق القياـ، كىذا من ا٣بيانة ٤با أؤٛبن عليو، كقد  ، فال يقـو ٗبا عهد إليوأكصىى بو ا٤بوًصي
َ َشًٌِٙم حمسُب قولو:  توعده اهلل  ُٝ إِنٍّ اَّللٍّ ل٠َُٛ َٚ ُحتَّدِ ِي ُٝ لََعَ اَّلٍّ ُٙ ا إِثْ َٙ ُٝ ٌَإِجٍّ َِٙه ا َش َ٘ ََلُ َبْهَد ْٚ ةَدٍّ َٙ َذ

 ٌٗ  [.ُُٖ]البقرة: ىجسَنًِٖ
من -كصىى بو ا٤بوًصي يعِب تعأب ذكره بذلك: فمن غّبَّ ما أ" : قاؿ أبو جعفر

بعد ما ٠بع الوصية، فإ٭با إٍب التبديل على  -كصيتو با٤بعركؼ لوالديو أك أقربيو الذين ال يرثونو
فمن بدؿ الوصية كحرفها، فغّب حكمها " : كقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  .(ِ)"من بىدَّؿ كصيتو

َٚ ٌَإِجٍّ حمس :-كيدخل ُب ذلك الكتماف ٥با بطريق األكٔب-كزاد فيها أك نقص  ِي ُٝ لََعَ اَّلٍّ ُٙ ا إِثْ َٙ
 ُٝ ل٠َُٛ كتعلق  ، كغّب كاحد: كقد كقع أجر ا٤بيت على اهلل  قاؿ ابن عباس ،ىجسُحَتّدِ

ٌٗ حمس .اإلٍب بالذين بدلوا ذلك ًٌِٙم َنًِٖ َ َش أم: قد اطلع على ما أكصى بو ا٤بيت، كىو  ،ىجسإِنٍّ اَّللٍّ
 عليم بذلك، كٗبا بدلو ا٤بوصى إليهم.

(: "كُب )تبيْب احملا ََلُ حمسالضمّب ُب ـر ْٚ ةَدٍّ َٙ ألف الوصية  ؛يرجع إما على قوؿ ا٤بوصي ىجسَذ
ألف تأنيثها ليس  ؛أك على الوصية ،اءصكإما على اإلي ،فّبجع ُب ا٤بعُب دكف اللفظ ،قوؿ

 . (ّ)فيجوز تذكّبىا كتأنيثها ،ٕبقيقة
                                                

 (.ِْٓ/ٗمفاتيح الغيب ) (ُ)
  (.ّٔٗ /ّتفسّب الطربم ) (ِ)
ََلُ حمس : قولو (ّ) ْٚ ةَدٍّ َٙ َٚ ُحتَ حمس: شرط، كجوابو ىجسَذ ِي ُٝ لََعَ اَّلٍّ ُٙ ا إِثْ َٙ ُٝ ٌَإِجٍّ ل٠َُٛ عن العمل.  (إفػ)كافة ل  (ما)ك ،ىجسّدِ

ُٝ حمسك ُٙ ُٝ حمسرفع باالبتداء،  ىجسإِثْ ل٠َُٛ َٚ ُحَتّدِ ِي ََلُ حمس موضع ا٣برب. كالضمّب ُب ىجسلََعَ اَّلٍّ ألف  ؛يرجع إٔب اإليصاء ىجسةَدٍّ
ُٝ حمس اإليصاء، ككذلك الضمّب ُب :الوصية ُب معُب َه ِٙ ْٚ رَ حمس ، كىو كقولو:ىجسَش ْٚ َجاَءهُ َم٠ِْنَلٌث ِ٘ َٙ  =ىجسّبِِٝ َذ
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ُٝ حمس :قولو  ل٠َُٛ َٚ ُحَتّدِ ِي ُٝ لََعَ اَّلٍّ ُٙ ا إِثْ َٙ إما الوصي بأف يغّب ا٤بوصي بو إما ا٤ببدؿ  ىجسٌَإِجٍّ
أك  ،أك كتمها ، شهادتويغّبّْ  ُب الكتابة أك ُب قسمة ا٢بقوؽ إٔب مستحقها أك الشاىد بأف

أك ا٤بوصي بأف يغّب موضع الوصية  ،سائر الناس ٲبنعوف من كصوؿ ذلك ا٤باؿ إٔب مستحقو
كاف ا٤ببدؿ غّب الوصي فإف   .كما يفعلوف ُب ا١باىلية  ،كيَبؾ األقارب ،بأف أكصى لألجانب
ٍب يأإ٭با  .فقد كقع أجره على اهلل تعأب ،ويما كجب عل دلألنو أ ؛فال إٍب على ا٤بوصي

 .(ُ)"ا٤بغّب
ََلُ حمس :قولو " :قاؿ شيخ اإلسالـ أبو السعود  ْٚ ةَدٍّ َٙ أم غّبه من  ،ىجسَذ

ُٝ حمس. األكصياء كالشهود ا َشَِٙه َ٘ ُٝ حمس .كٙبقق لديو ،بعد ما كصل إليو :أم ،ىجسَبْهَد ُٙ ا إِثْ َٙ  ،ىجسٌَإِجٍّ
ُٝ حمس. أك إٍب التبديل ،ا٤بغّبّْ  ءإٍب اإليصا :أم ل٠َُٛ َٚ ُحَتّدِ ِي ألهنم خانوا كخالفوا حكم  ؛ىجسلََعَ اَّلٍّ

لتأكيد اإليذاف بعلية ما ُب حيز  (؛من)ككضع ا٤بوصوؿ ُب موضع الضمّب الراجع إٔب  .الشرع

                                                                                                                                       

ُٝ حمس كعظ، كقولو: :أم ،[ِٕٓ]البقرة:= ِْٜ٘ ْٗ ُٞ َصاْنُِي ٌَاْرُز٠ُُ َٙ ْ ْرََب َواْْلََخاَم َوال ُِ ول٠ُ إْ
ُ
َث أ َٙ  ىجسِإَوَذا َخَُضَ إِِْْص

ُٝ حمس: ا٤باؿ، بدليل قولو :أم ،[ٖ]النساء: سائل بِب ***)يا أيها الراكب ا٤بزجى مطيتو . كمثلو قوؿ الشاعر:ىجسِْٜ٘
شرح ديواف ينظر:  .ركيشد بن كثّب الطائي]البيت من )البسيط( كىو لالصيحة.  :أم ،ت(أسد ما ىذه الصو 

 أراد ألنو ىنا؛ ىا أنثو كإ٭با مذكر، (. كالصوتُٖٓ)ص: لزَّكز٘ب، لشرح ا٤بعلقات السبع(، ُِْ)ص: ا٢بماسة
ٍرعيوبىةً   ***رىٍخصىة  بػىرىٍىرىىىة ه ريكدىة ه ) كقاؿ امرؤ القيس: .الصيحة[ معُب: على كا١بلبة، الضوضاء بو: البىانىًة  كىخى
ا٤بنتفخ بالورؽ، كىو أنعم  (:ا٤بنفطر)ك [.بّبكت ،دار ا٤بعرفة(، طبعة َُٔ( )ص:ديواف امرًئ القيس]) (نفىًطرٍ ا٤ب

ُٝ حمس. ك(ا٣برعوبة) :ما يكوف، ذىب إٔب القضيب كترؾ لفظ َه ِٙ ٰبتمل أف يكوف ٠بعو من الوصي نفسو،  ىجسَش
ُٝ حمس ن يثبت بو ذلك عنده، كذلك عدالف. كالضمّب ُبكٰبتمل أف يكوف ٠بعو ٩ب ُٙ  :عائد على التبديل، أم ىجسإِثْ

فإف ا٤بوصي خرج بالوصية عن اللـو كتوجهت على الوارث أك الوٕب.  ؛إٍب التبديل عائد على ا٤ببدؿ ال على ا٤بيت
انظر: تفسّب  يو اإلٍب.كقيل: إف ىذا ا٤بوصي إذا غّب فَبؾ الوصية أك ٓب ٯبزىا على ما رسم لو ُب الشرع فعل

 (.ٖٓ /ِ) الكشف كالبياف (،ِٖٔ/ِالقرطيب )
، من  (ُ)  باب ُب تبديل الوصيةٙبقيقنا لتبيْب احملاـر
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كاإليذاف بشموؿ  ،اا أك كثرهتم أفرادن ْب أنواعن لإلشعار بتعداد ا٤ببدل ؛كإيثار ا١بمع ،الصلة األكٔب
ٌٗ حمس .اإلٍب ١بميع األفراد ًٌِٙم َنًِٖ َ َش  .(ُ)"كعيده شديد للمبدلْب ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

فال كزر عليو ُب  ،ألنو استربأ لنفسو حْب أكصى با٤بعركؼ ؛يكإ٭با انتفى اإلٍب عن ا٤بوصً 
 .أخرل إذ ال تزر كازرة كزر ؛٨بالفة الناس بعده ٤با أكصى بو

ٍب  ،ي للفقراء بوصيةأف ا٤بوصً  :فائدة ا٢بصرأف من  كذكر اإلماـ ابن عرفة  
قاؿ: ككذلك أخذ  كاإلٍب خاص بالظآب. ،يفاألجر ثابت للموصً  ،منعهم منها سلطاف ظآب

ي من و فقد برلء ا٤بوصً أٌف ا٤بوصي إذا اعَبؼ بدين عليو كحبسو الوارث عن ربّْ  :منو بعضهم
 . (ِ)"لى ا٤بانعكإٜبو ع ،عهدتو

٠ٌر حمسكقولو:  ٍُ َ َد َٗ َنًَِْٖٝ إِنٍّ اَّللٍّ َٓ إِثْ ٌَ ْٗ ُٟ َٜ ْ ْغََٖح ةَي
َ
ا ٌَأ ًٙ ْو إِثْ

َ
ا أ ًٍ َٜ ْٚ ُم٠ٍص َج ِ٘ ْٚ َخاَف  َٙ َذ

 ٌٗ قاؿ ابن عباس، كأبو العالية، ك٦باىد، كالضحاؾ، كالربيع بن أنس، كالسدم:  ،ىجسرَِخً
ا بواسطة أك كسيلة، كما إذا أكصى بأف زاد كارثن ا١بنف: ا٣بطأ. كىذا يشمل أنواع ا٣بطأ كلها، 

ا ببيعو الشيء الفال٘ب ٧باباة، أك أكصى البن ابنتو ليزيدىا، أك ٫بو ذلك من الوسائل، إما ٨بطئن 
كا٢بالة -ا ُب ذلك، فللوصي ا آٜبن غّب عامد، بل بطبعو كقوة شفقتو من غّب تبصر، أك متعمدن 

على الوجو الشرعي. كيعدؿ عن الذم أكصى بو كيعدؿ ُب الوصية  ،أف يصلح القضية-ىذه 
كالطريق  يا بْب مقصود ا٤بوصً كأشبو األمور بو ٝبعن  ،ا٤بيت إٔب ما ىو أقرب األشياء إليو

على  -فنبو-الشرعي. كىذا اإلصالح كالتوفيق ليس من التبديل ُب شيء. ك٥بذا عطف ىذا 
كال خالؼ أنو إذا  .(ّ)"-كاهلل أعلم-ليعلم أف ىذا ليس من ذلك بسبيل،  ؛النهي لذلك

أكصى ٗبا ال ٯبوز، مثل أف يوصي ٖبمر أك خنزير أك شي من ا٤بعاصي أنو ٯبوز تبديلو كال 

                                                

 (.ُٕٗ/ُ) تفسّب أيب السعود (ُ)
 (.ّْٓ-ّْْ/ُ(، كانظر: درر ا٤بعرفة من تفسّب اإلماـ ابن عرفة )ِّٓ -ُّٓ/ِ) تفسّب اإلماـ ابن عرفة (ِ)
 (.ْٔٗ -ْٓٗ/ُّب )تفسّب ابن كث (ّ)
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ٌٗ حمس. كٯبوز إمضاؤه، كما ال ٯبوز إمضاء ما زاد على الثلث ًٌِٙم َنًِٖ  صفتاف هلل  ،ىجسَش
 .(ُ)كتبديل ا٤بعتدين ،من جنف ا٤بوصْب يءال ٱبفى معهما ش

بأقل من الثيلث؛ ٢بديث سعد بن أيب كقاص  ي أف ييوًصيى وصً األفضل ُب حٌق ا٤بك 
   :كاف النيب قاؿ   يعود٘ب كأنا مريض ٗبكة، فقلت: ٕب ماؿ، أكصي ٗبإب

الثلث والثلث كثير، ))قلت: فالثلث؟ قاؿ:  ((ًل))قلت: فالشطر؟ قاؿ:  ((ًل))كلو؟ قاؿ: 
 .(ِ)(( ا٢بديثُفوَف الناس في أيديهميَػَتَكفَّ  أف َتدََع ورثتك أغنياء خير من أف تدعهم عالةً 

ألف رسوؿ اهلل  ؛قاؿ: لو غىضَّ الناس إٔب الربع ابن عباس  :كحديث
  :((والثلث كثير أو كبير ،الثلث))قاؿ(ّ). 

من  :أم ،نقصوا منو :أم -ٗبعجمتْب كالثانية مشددة- ((لو َغضَّ الناسقولو: ))
 .الثلث ُب الوصية إٔب الربع

على  ((والثلث كثير)) :ٞبل قولوك  .ء على أف لو الوصية بالثلثاتفق العلماكقد 
كالندب إٔب التقصّب عنو. فإذا أكصى اإلنساف بالربع، أك ا٣بيمس   ،استكثار الثلث ُب الوصية
 . ا، كإف أكصى بالثيلث فال حرجسيما إذا كاف ا٤باؿ كثّبن  كاف أفضل من الثيلث، كال

با٣بمس،  أبو بكر الصديق  أنو أكصى بالربع كأكصى كركم عن عمر 
 . (ْ)من الغنيمة  بو لنبيو  كقاؿ: رضيت ُب كصيٍب ٗبا رضي اهلل

  

                                                

 (.ُّٕ/ُ) ا١بواىر ا٢بساف(، ِْٗ/ُ(، احملرر الوجيز )ِٗٔ/ِانظر: تفسّب القرطيب )( ُ)
 [.ُِٖٔ[، مسلم ]ّْٓٓ، َْْٗ، ّّٔٗ، ِْْٕ، ِِْٕصحيح البخارم ]( ِ)
 [.ُِٗٔ[، مسلم ]ِّْٕصحيح البخارم ] (ّ)

 (.َُْ/ٔ) البن قدامة ،ا٤بغِب(، ُٔٓ/ٔأ )ا٤بنتقى شرح ا٤بوطانظر:  (ْ)
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؛ لقوؿ فقد قاؿ كثّب من أىل العلم: ٯبوز لو ذلك ا٤باؿ ٤بن ال كارث لوأما الوصية بكل 
إنك إف تذر ورثتك أغنياء خير من أف تذرىم عالة يتكففوف )): النيب 
من العلماء؛ ألف ا٤بنع من الوصية ٗبا زاد عن الثلث ألجل حق الورثة، كقاؿ بو ٝبع  ،((الناس

فإذا عدموا؛ زاؿ ا٤بانع؛ ألنو ٓب يتعلق بو حق كارث كال غرٙب؛ فأشبو ما لو تصدؽ ٗبالو ُب 
 حاؿ صحتو.

"الصحيح أف ذلك لو؛ ألنو إ٭با منعو الشارع فيما زاد على :  قاؿ ابن القيم
 .(ُ)ن ال كارث لو ال يػيٍعتػىرىضي عليو فيما صنع ُب مالو.."الثلث إذا كاف لو كرثة، فم

يب أنساف كال كارث لو جاز ذلك ُب قوؿ كصى الرجل ٗبالو إلأف إك (: "النتفقاؿ ُب )
كال ٯبوز لو فوؽ الثلث ُب قوؿ الشافعي كمالك  .كشريك ،يب عبد اهللأك  ،حنيفة كصاحبيو

 .(ِ)ي"كزاعكاأل
لعلماء ُب ىذه األعصار على أف من لو كارث ال "كأٝبع ا : اإلماـ النوكم قاؿ

كأما  .كأٝبعوا على نفوذىا بإجازتو ُب ٝبيع ا٤باؿ ،(ّ)تنفذ كصيتو بزيادة على الثلث إال بإجازتو
كجوزه  .أنو ال تصح كصيتو فيما زاد على الثلث :من ال كارث لو فمذىبنا كمذىب ا١بمهور

بن مسعود اكركم عن علي ك  .كايتْب عنوأبو حنيفة كأصحابو كإسحاؽ كأٞبد ُب إحدل الر 
"(ْ). 

  

                                                

 (.ِّ -ُّ/ْ) إعالـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب (ُ)
 (.ِٖٗ/ِ) النتف ُب الفتاكل (ِ)
 الوارث. ٗبوافقة: أم (ّ)
 (.ِِِٓ/ٕ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح(، كانظر: ٕٕ /ُُشرح النوكم على صحيح مسلم )( ْ)
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 :كال خالؼ ُب أنو ٯبوز لإلنساف أف يغّب كصيتو أك يرجع فيها. قاؿ القرطيب 
 .(ُ)منها" شاء فيما كيرجع كصيتو يغّب أف لإلنساف أف "كأٝبعوا

( إذا قصد وًصيمي الٍ كا٢باصل أف اإلضرار ُب الوصية من الكبائر، كأف الوعيد ال ٱبتص )ب
( الذم يهمل الوصية، أك يغّب كيبدؿ فيها بغّب حق، فقد ا٤بوصىى إليواإلضرار، كلكنو يشمل )

 جاء ُب حقّْو الوعيد؛ ألنو خاف، كخالف حكم الشرع، كتعدل حدكده.
 

 ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج:
 العلم ٖبطورة اإلضرار بالوصية كمآالتو ُب الدنيا كاآلخرة: – ُ
ما ُب الدنيا فهو يورث النزاع كالشقاؽ كالبغضاء، كالدعاء على ا٤بوًصي إف قصد أ

 اإلضرار، كعلى ا٤بوصى إليو إذا فرط أك بدؿ ُب الوصية.
كأما ُب اآلخرة فقد تقدـ أف اإلضرار ُب الوصية من كبائر الذنوب الٍب يَبتب عليها 

 العقاب ُب اآلخرة.
، كأف اإلنساف إذا فارؽ وت كا٢بساب ُب اآلخرةالعلم ٕبقيقة الدنيا، كتذكر ا٤ب - ِ

 الدنيا فلن ينفعو إال عملو الصاّب، كأثره الطيب.
كأحكامو الٍب شرعها لعباده، كىو أعلم  كمعرفة حدكد اهلل  ،التفقو ُب الدين - ّ

 :٥بم كأنفع ٗبا ىو أصلح
كمن ذلك: حكم الوصية، كمٌب تكوف كاجبة، كمٌب تكوف مستحبة، كمٌب تكوف 

كركىة، كمٌب تكوف ٧برَّمة، كمٌب تكوف مباحة، كمعرفة أركاهنا، كالفرؽ بينها كبْب الوقف، م
  ها..إٔب غّب ذلك.حكم التغيّب أك الرجوع فيكحكم تنفيذىا، كمبطالهتا، ك 

  
                                                

 (.ُِٔ/ِتفسّب القرطيب ) (ُ)
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 كتعدَّل حدكده. ،التبصر بعاقبة من خالفى حكم اهلل  – ْ
 مها كمنزلتها ُب النفوس.تعميق مفهو ك العلم ٗبكانة األمانة ُب اإلسالـ،  – ٓ
ُب العاجل كاآلجل،  كخطرىا على الفرد كآّتمعالعلم بقبح ا٣بيانة كآفاهتا كآثارىا  – ٔ

 .، كاالحَباز عن أبوأّا كمداخلهايهاالبعد عن الطرؽ ا٤بوصلة إلك 
 كتأدية ا٢بقوؽ إٔب أىلها. الوفاء بالعهد كالوعد – ٕ
 :ا٢بذر من خطوات الشيطاف – ٖ

 بو ٱبوفو ٤با غالبنا؛ ا٤باؿ إخراج عليو يصعب الصحة أف اإلنساف ُب حاؿكقد تقدـ 
ًَْفانُ حمس: اهلل   قاؿ كما ا٤باؿ إٔب كا٢باجة العمر، طوؿ إمكاف من لو كيزين الشيطاف،  الظٍّ
 ُٗ رَ  يَهُِدُز ِْ ٍَ  أك الوصية، ُب ا٢بيف لو زين رٗبا الشيطاف فإف كأيضنا [،ِٖٔ]البقرة:اآلية  ىجسإْ

 الوصية. عن الرجوع
 العدؿ بْب األكالد ُب العطاء: - ٗ

 كقد تقدـ بياف ذلك.
 :التبصّب بآثار الظلم، كعواقبو ا٤بهلكة - َُ

 كقد تقدـ بياف ذلك.
 توثيق الوصية:  – ُُ

ك٥بذا شدد اإلسالـ ُب إف توثيق الوصية من األسباب الٍب ٛبنع التنازع، كتثبت ا٢بقوؽ؛ 
عن عبد اهلل بن عمر  :كما جاء ُب )الصحيح(عاَب،  ضركرة كتابة الوصية، كالشخص قول م

  أف رسوؿ اهلل  :ما حق امرئ مسلم لو شيء يوصي فيو، يبيت ))قاؿ
 . (ُ)((ليلتين إًل ووصيتو مكتوبة عنده

                                                

 .[ُِٕٔ[، كمسلم ]ِّٖٕأخرجو البخارم ] (ُ)
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ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسوؿ اهلل )) : قاؿ عبد اهلل بن عمر
 قاؿ ذلك إًل وعندي وصيتي))(ُ). 

. هنا مندكبةأ :كمذىب ا١بمهور ،حث على الوصية"كفيو:  :قاؿ اإلماـ النوكم 
فليس فيو  ،كال داللة ٥بم فيو .٥بذا ا٢بديث ؛ىي كاجبة :كقاؿ داكد كغّبه من أىل الظاىر

حق أك عنده كديعة ك٫بوىا لزمو اإليصاء  لكن إف كاف على اإلنساف دين أك ،تصريح بإٯبأّا
 .بذلك

ـز كاالحتياط للمسلم إال أف تكوف كصيتو ما ا٢ب :معُب ا٢بديث :قاؿ الشافعي 
كيكتب فيها ما  ،كيشهد عليو فيها ،كأف يكتبها ُب صحتو ،كيستحب تعجيلها .مكتوبة عنده

  .فإف ٘بدد لو أمر ٰبتاج إٔب الوصية بو أ٢بقو ّٔا ،ٰبتاج إليو
  .كجزيئات األمور ا٤بتكررة ،كال يكلف أف يكتب كل يـو ٧بقرات ا٤بعامالت :قالوا

 مكتوبة كقد أشهد :فمعناه ((ووصيتو مكتوبة عنده)) :ما قولو كأ
بل ال يعمل ّٔا كال تنفع إال إذا كاف أشهد عليو  ،ال أنو يقتصر على الكتابة ،عليو ّٔا
  .كمذىب ا١بمهور ،ّٔا ىذا مذىبنا

يكفي الكتاب من غّب إشهاد لظاىر  :كقاؿ اإلماـ ٧بمد بن نصر ا٤بركزم من أصحابنا
 .(ِ)"-اهلل أعلمك -ا٢بديث 

 كال بد من كتابة الوصية مطلقان لضبطها كضماهنا كتوثيقها. 
 .(ّ)كثبت عن بعض السلف أهنم كانوا يضعوف كصاياىم ٙبت رؤكسهم عند ا٤بناـ

  

                                                

 .[ُِٕٔصحيح مسلم  ]( ُ)
 (.ٕٔ -ْٕ/ُُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ِ)
 (.َّّ/ِ) العرؼ الشذم شرح سنن الَبمذم(، ْٔ/ْ) منار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارمانظر:  (ّ)
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با٢بمد ك٫بوه كالصالة  كيستحب للموصي أف يبدأىا بالبسملة، كالثناء على اهلل 
ألجل  ؛ا، ٍب اإلشهاد على الوصيةٍب الشهادتْب كتابة أك نطقن  ،على النيب 

 .(ُ)صحتها كنفاذىا، كمنعا من احتماؿ جحودىا كإنكارىا
 كالصلة كاإلحساف: أف تتضمن الوصية: ا٢بث على تقول اهلل  – ُِ

اآلنف   سعد بن أيب كقاص :ُب التعقيب على حديث قاؿ الطييب 
كالشفقة علي الورثة، فإف صلة كفيو ا٢بث علي صلة األرحاـ، كاإلحساف إٕب األقارب الذكر: "

استحباب اإلنفاؽ ُب كجوه ا٣بّب،  :القريب األقرب كاإلحساف إليو أفضل من األبعد. كفيو
 .(ِ).."عملو بنيتو ىكأنو إ٭با يثاب عل

 
 

  

                                                

اإلشهاد لة )(، كانظر أقواؿ الفقهاء ُب مسأَِٖ/ّْ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية(، ّْٕ/ٔ) الفتاكل ا٥بنديةانظر: ( ُ)
 (.ْٔ -ْٓ/ٓ( )ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية( ُب )على كتابة الوصية

 (.َِّٕ/ٓ) مرقاة ا٤بفاتيح(، كانظر: ِِِٓ/ٕ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (ِ)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اضطبحثػػاضرابعػواِّربطون
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اضظـاضغرقػاضض

 
 
 

 أوًًل: التَّحذير من شذوذ الِفرؽ الضَّالة المضلّْة:
أنو قاؿ: أال إف رسوؿ اهلل   عن معاكية بن أيب سفياف :جاء ُب ا٢بديث
 (( :أًل إف من قبلكم من أىل الكتاب افترقوا على ثنتين قاـ فينا فقاؿ

: ثنتاف وسبعوف في النار، وسبعين ملة، وإف ىذه الملة ستفترؽ على ثالٍث وسبعين
 ((. وواحدة في الجنة، وىي الجماعة

ـٌ َتَجاَرى بهم تلك زاد ابن ٰبٓب، كعمرك ُب حديثيهما: )) وإنو َسَيْخُرُج من ُأمَّتي أقوا
 ((. األىواُء، كما يَػَتَجاَرى الكلُب ِلَصاِحبو

 .(ُ)خىلىوكقاؿ عمرك: الكلبي بصاحبو ال يػىبػٍقىى منو ًعٍرؽه كال مىٍفًصله إال دى 

                                                

[، ٖٖٓ، ْٖٖ[، كالطربا٘ب ]ِ، ُ[، كابن أيب عاصم ُب )السنة( ]ْٕٗٓ[، كأبو داكد ]ُّٕٗٔأخرجو أٞبد ]( ُ)
[. كقاؿ بعد سياقو ألسانيده: "ىذه أسانيد تقاـ ّٔا ا٢بجة ُب تصحيح ىذا ا٢بديث"، ككافقو ّْْكا٢باكم ]
)كما )أم: تدخل ك٘برم كتسرم. أم: أف األىواء توجد فيهم، كتتمكن من عقو٥بم.  (ارل()٘ب)الذىيب. 

فإذا عضَّ  ، كالكلب: ىو الداء الذم ٰبصل من الكلب الذم أصيب بداء الكلب،(يتجارل الكلب بصاحبو(
ا فإنو ٰبصل لو بسبب ىذه العضة ضرر كأٓب يصل إٔب ٝبيع جسده، كال يبقى منو مفصل أك عرؽ إال  أحدن

 دخلو.
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تفرقت اليهود قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  كُب ركاية: عن أيب ىريرة 
على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترؽ أمتي على 

 .(ُ)((ثالث وسبعين فرقة
إف بني )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أنس بن مالك  :كُب ركاية

فرقة، وإف أمتي ستفترؽ على ثنتين وسبعين فرقة،  إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين
 .(ِ)((كلها في النار، إًل واحدة وىي: الجماعة

، كهنى أمتو عن التفرؽ  فأخرب النيب  أنو ال بدَّ أف ٰبدث تفرُّؽه كاختالؼه
كأسبابو، كبْب عاقبة كمآؿ تلك الفرؽ الٍب قد شذَّت كحرَّفت كخرجت عن األصوؿ العامَّة ُب 

 هنا ُب النار.    العقيدة أ
كأصحابو الكراـ رضواف  جاة ال تكوف إال باتباع ما كاف عليو النيب النَّ  كأفَّ 

 اهلل عليهم. 
ككلما تأخر الزماف تطوَّر  ، كقد كقع التفرؽ كاالختالؼ كما أخرب النيب

كوف من كزيادة التمكْب ٗبا ٰبي ،كازداد انتشارنا كٛبكننا؛ ألف األعداء ينصركنو با٤باؿ كالقوة
 ا٣بطط الٍب تستهدؼ كحدة ا٤بسلمْب.

  

                                                

[، كقاؿ: "كُب الباب عن سعد، كعبد اهلل بن عمرك، كعوؼ بن مالك. حديث: أيب ىريرة َِْٔأخرجو الَبمذم ]( ُ)
 [.َُحديث حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: ا٢باكم ]

(: "ىذا إسناد َُٖ/ُْب )زكائده( )  [، قاؿ البوصّبمّّٗٗ[، كابن ماجو ]َُِِٖخرجو أٞبد ]أ (ِ)
صحيح رجالو ثقات، ركاه اإلماـ أٞبد ُب )مسنده( من حديث أنس أيضنا، كركاه أبو يعلى ا٤بوصلي". كأخرجو 

إف بِب إسرائيل (. كللحديث أطراؼ منها: ))ْٕ/ٕ[، كابن جرير ُب )تفسّبه( )ّّٖٗأيضنا: أبو يعلى ]
 تفرقت((.
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فيتميز من  بو العباد؛  يبتلي اهلل   كىذا التفرؽ كاقع كما أخرب النيب
، ٩بن يؤثري ا٥بول كالعصبية.  كاف يطلبي ا٢بقَّ

كإفَّ كحدة األمة ًعصمةه ٥با من مكر أعدائها، فإذا أصبح بأسها بينها، ككقعت الفرقة 
عليها أعداءىىا، كتلك نتيجةه حتميةه؛ ألف قوهتا ُب ىذه  لَّطى اهلل كاالختصاـ فيما بينها س

 .(ُ)ا٢باؿ ال تتجوي إٔب األعداء، بل إٔب نفسها، فتدمّْري نفسىها بنفًسها، ٩با ييٍطًمعي أعداءىىا فيها
كلكن ال ينبغي أف يكوفى حديثي االفَباًؽ ذريعةن لرمي كلّْ ٨بالفو بالكفر كالضَّالؿ؛ فإفَّ 

ختالؼ ما ال ٱبرج عن كونو اجتهادينا، كليس القصد منو الكيد لإلسالـ، أك ىدـ من اال
شيء من دعائمو، كلكنو من باب االختالؼ االجتهادم ُب كجهات النظر، كرٗبا كاف 

 الدافع إٔب بعضو احتكاؾ ا٤بسلمْب بالثقافات األخرل.
أف ال ٚبتلف كٯبب على ٝبيع ا٤بختلفْب مهما اختلفت آراؤىم، كتعددت مناىجهم 

قلؤّم، فال يقتضي االختالؼ ُب الفكر االختالؼ ُب القلوب، كعلى كل طرؼ تفهم كجهة 
النظر األخرل، كإف ٓب يكن مقتنعنا ّٔا، كأف ال يتحامل كل طرؼ على اآلخر بالتضليل، 

 كالتبديع، كالتكفّب، كا٥بجر. 
 كغاية األمر ُب مسائل االجتهاد ال ٚبرج عن ا٣بطأ كالصواب. 

كينبغي أف ٰبرص العلماء على كحدة ا٤بسلمْب، كالبعد عن االختالؼ؛ حٌب ال يكونوا  
مطمعنا ألعدائهم، الذين يَببصوف ّٔم، كيكيدكف ٥بم، كيثّبكف بينهم قضايا ا٣بالؼ؛ كغايتهم 

 أف يصلوا ّٔم إٔب التنازع كالتقاتل، كإٔب ا٥بجر كالكيد.
  

                                                

 (.ُٖٔ( انظر: ا٤بصدر السابق )ص: ُ)
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ث االفَباؽ: التحذيري من ا٣بركج عن األصوؿ كبناء على ما تقدَّـ فإفَّ ا٤براد من حدي
العامة ُب العقيدة، "فليس كل من خالف أىل السنة ُب مسألة من مسائل يعدُّ من الفرؽ 
ا٤بخالفة للسنة، بل ا٤براد ّٔم الذين تبنوا أصوالن تصّبىم فرقة مستقلة بنفسها، تركوا من أجلها  

 .(ُ)كثّبنا من نصوص الكتاب كالسنة"
ذاب ُب اآلخرة بالنسبة لتلك الفرؽ ا٤بخالفة كالشاذة، ٕبسب ا٤بخالفة كيتفاكت الع

كالشذكذ، فمنهم من ٱبلَّد ُب النار، كأكلئك الذين ييًظهركف اإلٲباف كييبطنوف الكفر كا٤بكر 
للمسلمْب، فهؤالء خطرىم عظيم على األمة، كالذم يستقرأ التاريخ يعلم كم كذبوا كابتدعوا 

 كمكركا كاحتالوا!.
سالـ إ٭با يدعو إٔب ٙبرر الناس من االعتقادات الباطلة ا٤بضلة؛ ٤با ٥با من األثر كاإل

 كا٣بطر ُب ىدـ أركاف الدين، كالكيد للمسلمْب.
أف الذين ُب قلؤّم زيغ يتبعوف ا٤بتشابو، كيتأكلوف النصوص  كقد بْب ا٢بق 
ْٗ َزيٌْو ذَ حمس بقصد الفتنة، فقاؿ: ِٟ ِ َٚ ِِف ٠ُُُٖب ِي ا اَّلٍّ ٍّ٘ َٜثِ َواةْخَِياءَ ٌَأَ ُٝ اةْخَِياَء إٍِْخْ ِْٜ٘  َٝ ا تََظاةَ َ٘ ًَتٍّتُِه٠َن 

وِيِِٖٝ 
ْ
 [.ٕ]آؿ عمراف:ىجس حَأ

فاإلسالـ شيء كىذه الفرؽ الشاذة شيء آخر، كعلى ىذا األساس عاملهم أمراء 
ا٤بسلمْب ُب ا٤باضي، فقد علموا خطرىم، كأهنم يظهركف اإلٲباف كالوالء ما داموا مستضعفْب، 

ٲبخركف ُب جسد األمة، كيَببصوف ّٔا، كيتحالفوف مع أعدائها  ُب حاؿ ضعفها، كىم 
 فضررىم على  ىذه  األمة أعظم من ضرر الكفار احملاربْب، كىم ُب ا٢بقيقة ال يؤمنوف باهلل

 كال برسولو   كال بكتابو كال بأمر كال هني كال ثواب كال عقاب كال جنة كال
 كيتأكلوف النصوص على أمور يفَبكهنا. ،رسولو ك  نار، بل يأخذكف كالـ اهلل 

                                                

 (.ّٔانظر: ا١بنة كالنار، عمر بن سليماف األشقر )ص:  (ُ)
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كما تلك الفرؽ الشاذة ا٤بضلة إال أداة طيعة ألعداء األمة، كطالئع ١بيوش ا٤بعتدين، 
تتحْب كل كاحدة منها كقت الضعف، حٌب تنقلب على الناس كالدكلة، كتعْب األعداء ُب 

ىو كاقع كمشاىد ُب كثّب من ، كظلم أىلها بالقتل كالنهب كالتهجّب كما األمة هنب مقدرات
البلداف، كعلى مرّْ األزماف، فلعلنا نتعظ كنعترب، كنتخذ أسباب الوقاية من مكر ىؤالء، 

 كتدبّبىم ُب ا٣بفاء.
كبعض ىذه الفرؽ ٓب تصٍل إٔب ىذا ا٢بدّْ من الضَّالؿ، كلكنهم "خالفوا أىل السنة ُب 

ء ليس ٥بم كعد مطلق بدخوؿ ا١بنة، مسائل كبّبة عظيمة، كلكنها ال تصل إٔب الكفر، فهؤال
كلكنهم ٙبت ا٤بشيئة إف شاء اهلل غفر ٥بم كإف شاء عذّٔم، كقد تكوف ٥بم أعماؿ صا٢بة 
عظيمة تنجيهم من النار، كقد ينجوف من النار بشفاعة الشافعْب، كقد يدخلوف النار، 

رٞبة أرحم كٲبكثوف فيها ما شاء اهلل أف ٲبكثوا، ٍب ٱبرجوف منها بشفاعة الشافعْب ك 
 .(ُ)الراٞبْب"
 

 :والعالج ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب
من شأف  القبيح، كييقلّْلوفى  نوفى الباطل، كٰبسّْ  نوفى ْب الذين يزيّْ من ا٤بضلّْ  ا٢بذري  - ُ

 نوب ُب أعْب البعض.ركف الذُّ ، كٰبقّْ ّٔا  كرسولو األعماؿ الٍب أمر اهلل 
 أستارىم. أسرارىم، كىتكي  شبههم، ككشفي  ضالالهتم، كردُّ  يدي ، كتفنهمالتحذير من فينبغي

؛ ليكوف كأىدافها الفرؽ الشاذة ا٤بضلة، كبياف خطرىا ىذه كاجب العلماء: التحذير من فمن
ج لو كتغرم ركّْ و تلك الفرؽ كضالالهتا، كما تي بى كالباحث ا٢بق ٰبذر شي  الناس على بينة كحذر.

 بو. 

                                                

 (.ْٔ -ّٔانظر: ا٤بصدر السابق )ص:( ُ)
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ن غدر من خالفهم، كاتبع غّب سبيلهم، فال يستخدموهنم أف ال يأمن ا٤بسلموف م - ِ
على الثغور أك ا٢بصوف أك األماكن ا٥بامة؛ فإهنم من أغش الناس للمسلمْب كلوالة أمورىم، 

 كىم أحرص الناس على فساد الناس كالدكلة. 
معرفة تلك الفرؽ من خالؿ التبصر كسؤاؿ الراسخْب من أىل العلم عن خطر  - ّ

ارىا كمناىجها كأىدافها، فمن ال يعرؼ الشَّرَّ يوشك أف يقع فيو، كما قاؿ تلك الفرؽ كآث
عن ا٣بّب، ككنت  كاف الناس يسألوف رسوؿ اهلل  :حذيفة بن اليماف 

 أسألو عن الشر ٨بافة أف يدركِب، فقلت يا رسوؿ اهلل: إنا كنا ُب جاىلية كشر، فجاءنا اهلل
 (( قلت: كىل بعد ذلك الشر من نعمقاؿ: )) ّٔذا ا٣بّب، فهل بعد ىذا ا٣بّب من شر؟

َىْدِيي، تَػْعِرُؼ قـو يهدوف بيير ((، قلت: كما دخنو؟ قاؿ: ))َدَخنٌ نعم، وفيو خّب؟ قاؿ: ))
نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، ((، قلت: فهل بعد ذلك ا٣بّب من شر؟ قاؿ: ))منهم َوتُػْنِكرُ 

ىم من جلدتنا، صفهم لنا؟ فقاؿ: )) ((، قلت: يا رسوؿ اهلل،من أجابهم إليها قذفوه فيها
(( قلت: فما تأمر٘ب إف أدركِب ذلك؟ قاؿ: تلـز ٝباعة ا٤بسلمْب كإمامهم، ويتكلموف بألسنتنا

تَػَعضَّ فاعتزؿ تلك الفرؽ كلها، ولو أف قلت: فإف ٓب يكن ٥بم ٝباعة كال إماـ؟ قاؿ ))
 .(ُ)((بأصل شجرة، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

ابًَّة كيديكرىةه إٔب سواد. قالوا: كا٤براد ىنا أف ال تصفو كالدَّخىني أ صلو: أف تكوف ُب لوف الدَّ
 .(ِ)القلوب بعضها لبعض، كال يزكؿي خيٍبثػيهىا، كال ترجع إٔب ما كانت عليو من الصفاء

  

                                                

 [.ُْٕٖ[، مسلم ]َْٖٕ، َّٔٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ِّٕ -ِّٔ/ ُِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
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قاؿ العلماء:  (،(دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها))كقولو: 
ىذا: لزـك  راء يدعو إٔب بدعة أك ضالؿ. كُب حديث حذيفة ىؤالء من كاف من األم

ٝباعة ا٤بسلمْب كإمامهم، ككجوب طاعتو كإف فسق كعمل ا٤بعاصي، من أخذ األمواؿ كغّب 
 .(ُ)ذلك، فتجب طاعتو ُب غّب معصية

فمعرفة الفرؽ كمذاىبها كشبهاهتا فيو ما فيو من التوفيق كا٢بذر من شبهات تلك الفرؽ 
 قد يغَب ا١باىل ّٔذه الدعايات كينخدع ّٔا؛ فينتمي إليها، كما قاؿ كمغرياهتا، ف

نعم، دعاة إلى فهل بعد ذلك ا٣بّب من شر؟ قاؿ: )) :٤با ذكر ُب حديث حذيفة 
((، قلت: يا رسوؿ اهلل، صفهم لنا؟ فقاؿ: أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها

 ((.ىم من جلدتنا، ويتكلموف بألسنتنا))
كاالستقامة كالثبات على ، كسنة نبيو ، عتصاـ بكتاب اهلل اال - ْ
 كترؾ التنازع كاالختالؼ: ،دين اهلل 

كالتزاـً سنًَّة الرسوؿ ،  بالتمسًك بكتاب اهلل كقد أمرى الرسوؿي 
   ،كما ُب حديث العرباض بن سارية كسنًة خلفائًو الراشدينى ا٤بهديْبى من بعده
 أنو قاؿ: كعظنا رسوؿ اهلل   موعظة بليغة، ذرفت منها العيوف، ككجلت

منها القلوب، فقاؿ قائل: يا رسوؿ اهلل، كأف ىذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ فقاؿ: 
أوصيكم بالسمع والطاعة؛ فإنو من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفًا كثيًرا، فعليكم ))

ا، وعضوا عليها بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا به
 .(ِ)((بالنواجذ، وإياكم ومحدثات األمور، فإف كل بدعة ُاللة

                                                

 (.ِّٕ/ ُِسابق )( انظر: ا٤بصدر الُ)
[ كقاؿ: ِٕٔٔ[، كالَبمذم ]َْٕٔ[، كأبو داكد ]ّْ[، كابن ماجو ]ٔٗ[، كالدارمي ]ُُْٕٓأخرجو أٞبد ]( ِ)

[، كا٢باكم ُٖٔ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٓ[، كابن حباف ]َُِْ"حسن صحيح"، كما أخرجو البزار ]
  [.َِّّٖضنا: البيهقي ُب )السنن( ][، كقاؿ: "صحيح ليس لو علة"، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيِّٗ]
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كاف يقوؿ ُب خطبتو:   أفَّ رسوؿ اهلل  كعن جابر بن عبد اهلل 
أما بعد، فإف خير الحديث كتاب اهلل، وخير الهدى ىدى محمد، وشر األمور ))

 . (ُ)((محدثاتها، وكل بدعة ُاللة
إٔب كيفيًة التصرًؼ عند تالطم الفًب، كخفاء ا٢بق،  أمَّتىو فأرشدى الرسوؿي 

)عقبات ُب كتاب:  كاضطراب األمور، ككثرة ا٤بضلْب كما جاء ذلك مبيننا ُب أحاديث الفًب
 .(ُب طريق ا٥بداية

أنو سيكوف ىناؾ اختالؼ كتفرؽ، كأكصى عند ذلك بلزـك ٝباعة  فأخرب 
ما خالفها من األقواؿ  كترؾ ،ا٤بسلمْب كإمامهم، كالتمسك بسنة الرسوؿ 

باالجتماع كاالعتصاـ  كاألفكار، كا٤بذاىب ا٤بضلة، فإف ىذا طريق النجاة، كقد أمر اهلل 
ُروا حمس :قاؿ فبكتابو، كهنى عن التفرؽ،  ُْ ر٠ٍُُّا َواذْ ٍَ َْ َت ِ ََجًًِها َو ِٔ اَّللٍّ ٠ا ِِبَتْ ُٙ َواْخَخِػ

ْندَ 
َ
ْٗ أ ُْٜخ ُْ ْٗ إِذْ  ِ َنًَُْٖس َج اَّللٍّ َٙ ْٗ لََعَ ِْٛه خِِٝ إِْخ٠َاًٛا َوُكُْٜخ َٙ ْٗ ةِِْٜه ْغتَْدُخ

َ
ْٗ ٌَأ ًَ َبنْيَ ٠ُُُٖبُِس ٍّٕ

َ
اءً ٌَأ

ْٟخَُدونَ  ْٗ َت ْٗ آيَاحِِٝ ََٕهٍُّٖس ُ َُٕس ُ اَّللٍّ َّ يُبنَّيِ ِ َذل َْ ا  َٟ ِْٜ٘  ْٗ َذُز َِ جْ
َ
َٚ انلٍّارِ ٌَأ ِ٘ َرةٍ  ٍْ ا ُخ ٍَ ]آؿ  ىجسَط

َْ حَُس٠ُٛ٠ا َكَ حمسإٔب أف قاؿ:  ،[َُّعمراف: َٜاُت َو ِ ُٗ اِْلَيّ ُٞ ا َجاَء َ٘ ْٚ َبْهِد  ِ٘ ٠ا  ٍُ ر٠ٍُُّا َواْخَخَٖ ٍَ َٚ َت ِي َّلٍّ
 ٌٗ ْٗ َنَذاٌب َنِلً ُٟ َ َّ ل ِ وَٕه

ُ
 [. َُٓ]آؿ عمراف: ىجسَوأ

َْ حمس :أنو قاؿ ُب تفسّب قولو  عن ابن عباس  :أخرج ابن أيب حاًب َو
 َ٘ ْٚ بَْهِد  ِ٘ ٠ا  ٍُ ر٠ٍُُّا َواْخَخَٖ ٍَ َٚ َت ِي ٌٗ حَُس٠ُٛ٠ا ََكَّلٍّ ْٗ َنَذاٌب َنِلً ُٟ َ َّ ل ِ وَٕه

ُ
َٜاُت َوأ ِ ُٗ اِْلَيّ ُٞ ي٠ََْم  105ا َجاَء

٠ُا إْ  ْٗ ٌَُذُو اُِٛس َٙ ْٗ بَْهَد إِي ْرُت ٍَ َز
َ
ْٗ أ ُٟ ُٞ َٚ اْش٠َدٍّْت وُُج٠ ِي ا اَّلٍّ ٍّ٘

َ
ًَؼَّ وُُج٠هٌ َوتَْص٠َدَّ وُُج٠هٌ ٌَأ َهَذاَب حَبْ

                                                

 [.ٕٖٔ(  صحيح مسلم ]ُ)
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ُروَن  ٍُ ْٗ حَْس ْٜخُ ُْ ا  َٙ ِ "تبيض كجوه أىل السنة، كتسود كجوه أىل  [:َُٔ -َُٓ]آؿ عمراف: ىجس106ة
 .(ُ)البدعة كالضاللة كالفرقة"

ْٗ حمس: كقاؿ  َب رِيُدُس َٞ َظ٠ُٖا َوحَْذ ٍْ َٜازَُن٠ا َذَخ َْ َت َ َورَُش٠ََلُ َو ًُه٠ا اَّللٍّ ـِ
َ
 ىجسَوأ

ْٗ ٌِخْ حمس: كقاؿ  ،[ْٔ]األنفاؿ: ُٟ ْن حُِػًَت
َ
ِ أ ْمرِه

َ
ْٚ أ ٠َن َخ ٍُ َٚ ُُيَإِ ِي ًَْدَذرِ اَّلٍّ ٌَْٖ ْٗ ُٟ ْو يُِػًَت

َ
ٌَٜث أ

 ٌٗ ِْل
َ
 [.ّٔ]النور: ىجسَنَذاٌب أ

ـى ىذه األمة بدينها ككحدهتا حاجزه يقفي دكف مطامًع أعدائها، فمهما كاف  إفَّ اعتصا
م فإهنم لن ينالوا من ىذه األمة نيالن إذا كاف أبنائيها متحدين ، (ِ)مكري األعداء كقوهتي

  .كسنة رسولو  كمتمسكْب بكتاب اهلل 
ْٗ إِذْ حمس :قاؿ  ِ َنًَُْٖس َج اَّللٍّ َٙ ُروا ِْٛه ُْ ر٠ٍُُّا َواذْ ٍَ َْ َت ِ ََجًًِها َو ِٔ اَّللٍّ ٠ا ِِبَتْ ُٙ َواْخَخِػ

َٚ ا ِ٘ َرٍة  ٍْ ا ُخ ٍَ ْٗ لََعَ َط خِِٝ إِْخ٠َاًٛا َوُكْٜخُ َٙ ْٗ ةِِْٜه ْغتَْدُخ
َ
ْٗ ٌَأ ًَ َبنْيَ ٠ُُُٖبُِس ٍّٕ

َ
ْنَداًء ٌَأ

َ
ْٗ أ ُْٜخ نلٍّارِ ُْ

 ِ٘  ْٗ َذُز َِ جْ
َ
ْٟخَُدونَ ٌَأ ْٗ َت ْٗ آيَاحِِٝ ََٕهٍُّٖس ُ َُٕس ُ اَّللٍّ َّ يُبنَّيِ ِ َذل َْ ا  َٟ ًُه٠ا حمس [،َُّ]آؿ عمراف: ىجسْٜ ـِ

َ
َوأ

 ْٗ َب رِيُدُس َٞ َظ٠ُٖا َوحَْذ ٍْ َْ َتَٜازَُن٠ا َذَخ َ َورَُش٠ََلُ َو ًَْدَذرِ حمس :كقاؿ  ،[ْٔ]األنفاؿ: ىجساَّللٍّ ٌَْٖ
ْن حُ 

َ
ْمرِهِ أ

َ
ْٚ أ ٠َن َخ ٍُ َٚ ُُيَإِ ِي ٌٗ اَّلٍّ ِْل

َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ ْو يُِػًَت

َ
ٌَٜث أ ْٗ ٌِخْ ُٟ  [.ّٔ]النور: ىجسِػًَت

ْٗ إََِل حمس :كقاؿ اهلل  ُٞ ْمُر
َ
ا أ َٙ ٍء إِجٍّ ْٗ ِِف ََشْ ُٟ ِْٜ٘ ًًَها لَْصَج  ْٗ َوََك٠ُٛا ِط ُٟ َٜ َٚ ٌَر٠ٍُُّا دِي ِي إِنٍّ اَّلٍّ

َه٠ُٖنَ  ٍْ ا ََك٠ُٛا َح َٙ ِ ْٗ ة ُٟ ٍّٗ يُنَّتِئُ ِ ثُ ًًَها ُُكَّ ِخزٍْب  [،ُٗٓ]األنعاـ: اَّللٍّ ْٗ َوََك٠ُٛا ِط ُٟ َٜ َٚ ٌَر٠ٍُُّا دِي ِي َٚ اَّلٍّ ِ٘
ْٗ ٌَرُِخ٠نَ  ِٟ يْ ا دَلَ َٙ ِ : ىجسة  [.ِّ]الرـك

  

                                                

: "أخرجو ابن أيب حاًب كأبو نصر ُب (. قاؿ السيوطي ِٕٗ/ّ( انظر: تفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب )ُ)
(، كانظر: تفسّب ابن كثّب ُِٗ/ِ)اإلبانة( كا٣بطيب ُب )تارٱبو(، كالاللكائي ُب )السنة(". الدر ا٤بنثور )

 (.ُّّ/ُ(، زاد ا٤بسّب )ِِٖ/ُ(، ا٣بازف )ْٖٗ/ُ(، تفسّب البغوم )ُِْ/ّ(، الكشف كالبياف )ٕٗ/ِ)
 (.ُٖٔ( انظر: القيامة الصغرل )ص: ِ)
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َٚ َُي٠ُُؽ٠َن ِِف حمس : قولوُب     عن ابن عباس :كقد جاء ِي يَْج اَّلٍّ
َ
ِإَوَذا َرأ

 ِ ْٗ َخِتٍّ َُي٠ُُؽ٠ا ِِف َخِديٍد َدْْيِه ُٟ ْنرِْض َخْٜ
َ
َٜا ٌَأ ِ ْٗ حمسكقولو:  [،ٖٔ]األنعاـ: ىجسآيَاح ُٟ َٜ َٚ ٌَر٠ٍُُّا دِي ِي اَّلٍّ

ًًَها ُٗ حمس كقولو: ،[ُٗٓ]األنعاـ: ىجسَوََك٠ُٛا ِط ُٞ ا َجاَء َ٘ ْٚ بَْهِد  ِ٘ ٠ا  ٍُ ر٠ٍُُّا َواْخَخَٖ ٍَ َٚ َت ِي َوْ حَُس٠ُٛ٠ا ََكَّلٍّ
َٜاُت  ِ ر٠ٍُُّاحمسكقولو:  ،[َُٓ]آؿ عمراف: ىجساِْلَيّ ٍَ َٚ َوْ َتَخ ٠ا ادّلِي ُٙ رًِ

َ
ْن أ

َ
ك٫بو ىذا  [،ُّ]الشورل: ىجسذًِِٝ  أ

ا٤بؤمنْب با١بماعة، كهناىم عن االختالؼ كالفرقة، كأخربىم أنو  ُب القرآف، قاؿ: أمر اهلل 
 . (ُ)إ٭با ىلك من كاف قبلهم با٤بًراء كا٣بصومات ُب دين اهلل"

الذين فرقوا دينهم ككانوا شيعنا؛ ألف الدين كاحد، كىو ما جاء بو   كقد توعد اهلل
كىو ال يقبل االنقساـ إٔب ديانات متفرقة، كإٔب مذاىب ٨بتلفة، بل  ،ؿ اهلل رسو 

ِٚ حمس :كاألصوؿ كاحدة كما قاؿ  ، ىو دين كاحد ىو دين اهلل َٚ ادّلِي ِ٘  ْٗ َع َُٕس ََشَ
َٗ َوُم٠ََس وَنِي َٜا ةِِٝ إِةَْراًِٞ ًْ ا وَغٍّ َ٘ َّ َو وَْخًَْٜا إَِْلْ

َ
ِي أ ا َوَصٍّ ةِِٝ ٠ًُٛخا َواَّلٍّ َ٘ َْ َٚ َو ٠ا ادّلِي ُٙ رًِ

َ
ْن أ

َ
ََس أ

ر٠ٍُُّا ذًِِٝ  ٍَ  [.ُّرل:]الشو  ىجسَتَخ
أمتو على البيضاء ليلها كنهارىا، ال يزيغ عنها بعدم إال   كقد ترؾ النيب

 ىالك.  
باالجتماًع على الكتاًب كالسٌنًة، كهنانا عن  كرسولو   كقد أمرنا اهلل

كتاب كالسُّنة من ا٣بّب العاجل كاآلجل، ك٤با ُب التفرًؽ كاالختالؼ؛ ٤با ُب االجتماع على ال
 التفرًؽ من ا٤بضاًر العاجلًة كاآلجلة ُب الدنيا كاآلخرة .

  

                                                

(، ُِّ/ٗ( ، )ّٗ/ٕانظر: تفسّب الطربم ) .أخرجو ابن جرير كابن ا٤بنذر كابن أيب حاًب عن ابن عباس  (ُ)
(، َُّْ/ٓ(، )ُُّْ/ْ(، )ِٖٕ/ّعظيم البن أيب حاًب )(، تفسّب القرآف الِِٗ/ُِ(، )ّْٖ/ُُ)

(، فتح ُِٗ/ّ(، كانظر: الدر ا٤بنثور )ُِٕ/ُتفسّب القرآف، أليب بكر ٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر النيسابورم )
 (.ُْٗ/ِالقدير، للشوكا٘ب )
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ألنو كلما تأٌخر الزمافي كىثيرًت النّْحىلي كا٤بذاىبي الباطلةي،  ؛فاألمري ٰبتاجي إٔب اىتماـو شديدو 
، فما كاف  كسٌنةى رسولوً  ق كتابى اهلل ككثرًت الدعايات، كالواجب على ا٤بسلم أف يػىٍنظيرى

 أخذى بو، كما خالف الكتاب كالسنة كما كاف عليو الرسوؿ  
 تركو كلو خالف ُب ذلك أىلو كقومو كٝباعتو. كأصحابو 

ولن )) :ال يضُّرىم من خالفهم كائننا من كاف كما قاؿ النيب  كأىل ا٢بقّْ 
 .(ُ)((فهم، حتى يأتي أمر اهللتزاؿ ىذه األمة قائمة على أمر اهلل، ًل يضرىم من خال

 كا٥بداية بكثرة أىل الباطل: أف ال يغَب طالب ا٢بقّْ  – ٓ
الباطل لو أىلو الذين ينصركنو، ك)كثرة أىل الباطل( تعِب أهنم ليسوا قليلْب؛ ألف إف 

ثٍػرىة ًضدُّ اٍلًقلَّة، فال ينبغي االغَبار بكثرهتم.   الكى
، كما أف ألىل ا٢بق كذلك من الصفات ما كألىل الباطل صفات ّٔا يتميزكف كيعرفوف

 يتميزكف ّٔا كيعرفوف.
كاإلخالص ُب طلب العلم على أسس سليمة يكشف زيف ا٤ببطلْب، كيقي السالك 

 من آفاهتم كما سيأٌب.
 إف من أسباب الضَّالؿ: موافقة ما عليو العامة من غّب نظر كال تبصر.

ة السالكْب، كإياؾ كطرؽ الضاللة، قاؿ بعض أىل العلم: اتبع طرؽ ا٥بدل كال يضرؾ قل
 .(ِ)كال تغَب بكثرة ا٥بالكْب

                                                

 أخرجو البخارم كمسلم. (ُ)
انظر: األذكار، لإلماـ النوكم  .عياض كغّبه إٔب الفضيل بن   ( ىذا القوؿ عزاه اإلماـ النوكمِ)

(، التبياف ُب آداب ٞبلة القرآف، ِٕٓ/ٖ(، آّموع شرح ا٤بهذب، لإلماـ النوكم )ِٖٔ(، )ص:َُٔ)ص:
(، إعانة الطالبْب، أليب بكر بن ٧بمد شطا ُُِ(، االعتصاـ، لإلماـ الشاطيب )ص:ُُٔلإلماـ النوكم )ص:

 (.ِِيب شامة )ص:(، ا٢بوادث كالبدع، ألُِٖ/ْالدمياطي )
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كا٤بسلم صاحب دعوة كحق، كىو على بصّبة كنور، فال يغره كثرة ا٥بالكْب، كال قلة 
 كىدايتو.  السالكْب؛ إذ ىو يسّب بنور اهلل 

أفَّ من أسباب الضَّالؿ موافقة ما عليو العامَّة من غّب نظر  كقد بْب ا٢بقُّ 
ِ إِْن حمس :تبصر، يقوؿ اهلل  كال ِٔ اَّللٍّ ْٚ َشبًِ ٠ََّٖك َخ رِْض يُِؾ

َ َْ ْٚ ِِف ا َ٘ ْزََثَ 
َ
ِإَوْن حُِفْم أ

ٍّْ َُيُْرُغ٠نَ 
ِ ْٗ إ ُٞ ٍّٚ ِإَوْن  ٍّْ إلٍّ

ِ فدلَّت اآلية على أنو ال يستدؿ على  [.ُُٔ]األنعاـ: ىجسيَتٍّتُِه٠َن إ
األمور أف يكوف غّب حق، بل الواقع ا٢بق بكثرة أىلو، كال يدؿ قلة السالكْب ألمر من 

قدرنا كأجرنا، بل   ٖبالؼ ذلك؛ فإف أىل ا٢بق ىم األقلوف عددنا، األعظموف عند اهلل
 .(ُ)الواجب أف يستدؿ على ا٢بق كالباطل، بالطرؽ ا٤بوصلة إليو

"كاآلية ٓب تقتض أف أكثر أىل األرض مضلوف؛ ألف معظم أىل األرض غّب متصدين 
ل ىم ُب ضال٥بم قانعوف بأنفسهم، مقبلوف على شأهنم، كإ٭با اقتضت أف إلضالؿ الناس، ب

ٓب يقولوا لو إال ما ىو تضليل؛ ألهنم ال يلقوف عليو إال  -إف قبل ا٤بسلم قو٥بم-أكثرىم 
ضال٥بم. فاآلية تقتضي أف أكثر أىل األرض ضالوف بطريق االلتزاـ؛ ألف ا٤بهتدم ال يضل 

 . (ِ)متبعو، ككل إناء يرشح ٗبا فيو"
كما أف العدد القليل من أىل العزائم يفعل ما ال يفعل الكثّب من ذكم ا٤بآٍب، فمن 

٠رُ حمس :قاؿ اهلل ، ذلك: الشكر الذم يقرّٔم من اهلل  ُٓ ْٚ ِنتَادَِي الظٍّ ِ٘  ٌٔ  ىجسَوًَُِٖ
 [.ُّ]سبأ:

إبليس قدر مقاـ الشكر، كأنو من أجلّْ ا٤بقامات كأعالىا   ك٤با عرؼ عدك اهلل
ْٗ حمسيتو أف يسعى ُب قطع الناس عنو فقاؿ: جعل غا ِٟ ْٚ َخٍِْٖ ِ٘ ْٗ َو ِٟ يِْدي

َ
ْٚ َبنْيِ أ ِ٘  ْٗ ُٟ ٍّٜ حِيَ ٌَ  ٍّٗ ُث

 َٚ ْٗ َطاِْرِي ُٞ ْزََثَ
َ
َْ َِتُِد أ ْٗ َو ِٟ ِ انِٖ َٙ ْٚ َط ْٗ وََخ ِٟ ِ اٛ َٙ ْح

َ
ْٚ أ : كقاؿ  [،ُٕ]األعراؼ: ىجسوََخ

                                                

(، كانظر: مفتاح دار َِٕ( انظر: تيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كالـ ا٤بناف، عبد الرٞبن بن ناصر السعدم )ص:ُ)
 (.ُْٖ-ُْٕ/ُالسعادة، البن القيم )

 (.ِٓ/ٖ( التحرير كالتنوير )ِ)
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ُرونَ حمس ُٓ َْ يَْظ  ْٗ ُٞ ْزََثَ
َ
ٍّٚ أ َتُه٠هُ حمس ؿ:كقا [،َٔ]يونس: ىجسَوَِٕس ُٝ ٌَاتٍّ ٍّٜ ْٗ إِةِْٖيُس َك ِٟ َق َنًَْٖ ْد َغدٍّ َِ َوَٕ

ِٜ٘نِيَ  ْؤ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ا  ًِ ٍّْ ٌَرِي
ِ  [.َِ]سبأ: ىجسإ

"فا٤بؤمنوف قليل ُب الناس، كالعلماء قليل ُب ا٤بؤمنْب، كىؤالء : قاؿ ابن القيم 
 . (ُ)قليل ُب العلماء

ف: لو كاف ىؤالء على حق ٓب يكونوا كإياؾ اف تغَب ٗبا يغَب بو ا١باىلوف؛ فإهنم يقولو 
أقلَّ الناس عددنا، كالنَّاس على خالفهم. فاعلم أف ىؤالء ىم الناس، كمن خالفهم فمشبهوف 

 . -كإف كانوا أقلهم عددنا-بالناس، كليسوا بناس، فما الناس إالَّ أىل ا٢بق 
َـّ اهلل  ْزََثَ حمس :األكثرين ُب غّب موضع كقولو  كقد ذ

َ
ْٚ ِِف ِإَوْن حُِفْم أ َ٘  

 ِ ِٔ اَّللٍّ ْٚ َشبًِ ٠ََّٖك َخ رِْض يُِؾ
َ َْ ْزََثُ انلٍّاِس َول٠َْ َخرَْغَج حمس كقاؿ: [،ُُٔ]األنعاـ: ىجسا

َ
ا أ َ٘ َو

ِٜ٘نِيَ  ْؤ ُٙ ِ ٠رُ حمس كقاؿ: [،َُّ]يوسف: ىجسة ُٓ ْٚ ِنَتادَِي الظٍّ ِ٘  ٌٔ رًِْيا حمسكقاؿ:  [،ُّ]سبأ: ىجسَوًَُِٖ َْ ِإَونٍّ 
َٚ اْْلََُٖفاءِ َْلَتِْغ بَْهُؾ  ِ٘ ْٗ ُٞ ا  َ٘  ٌٔ اِْلَاِت َوًَُِٖ ٠ُِٖٙا الػٍّ ٠ُٜا وََن َ٘ َٚ آ ِي ٍّْ اَّلٍّ

ِ ْٗ لََعَ بَْهٍؼ إ  ىجسُٟ
 .(ِ)"[ِْ]ص:

ما أنتم في الناس إًلَّ َكالشََّعَرِة السَّْوَداء في ِجْلد ثَػْوٍر َأبْػَيض، أو  كُب ا٢بديث: ))
 .(ّ)((َكَشَعَرة بَػْيَضاَء في ِجْلِد ثَػْوٍر َأْسَود

ًل تزاؿ طائفة من أمتي ظاىرين )) :ؿ رسوؿ اهلل قا كعن ثوباف 
 .(ْ)((على الحق، ًل يضرىم من خذلهم، حتى يأتي أمر اهلل وىم كذلك

                                                

؛ كُ) فعل العلماء ا٤بفتونْب، فال ينافقوف كال يداىنوف، ( يعِب: الغرباء الذين يقوموف بأمر الدين كال ٲبيلوف ٲبيننا كال مشاالن
َ حمس ٍّْ اَّللٍّ

َخًدا إِ
َ
َْ َُيَْظ٠َْن أ ُٝ َو ِ َوَيْخَظ٠َْٛ ِت اَّللٍّ َْ   [.ّٗ]األحزاب: ىجسُحَتُِّٖي٠َن رَِشا

 ( بتصرؼ.ُْٖ-ُْٕ/ُمفتاح دار السعادة ) (ِ)
 [.ّّْٖ( صحيح البخارم ]ّ)
)ال تزاؿ طائفة ): [، باب قوؿ النيب ُُّٕلبخارم( ][، ك٫بوه ُب )صحيح اَُِٗ( صحيح مسلم ]ْ)

 =قاؿ: ،يقاتلوف كىم أىل العلم: عن ا٤بغّبة بن شعبة، عن النيب  (من أمٍب ظاىرين على ا٢بق(
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، كالسعيي إٔب تكميًل النَّفس بالعلًم كا٤بعرفة، كاتباع منهج من التفقو ُب الدين – ٔ
  الدرب.البحث سليم من اآلفات، فإف ا٤بعرفة السليمة تيبصّْر السالك، كتنّب لو 

، كإعماؿ العقل، كاالىتداء بأنوار الوحي - ٕ كقراءةي ، إخالصي النية ُب طلب ا٢بقّْ
 :النقل بالعقل، كتقوٙب العقل بالنقل

إفَّ من أسباب الضَّالؿ كالغواية: عدـ إخالص النية ُب طلب ا٢بق، كمن يسلك طريق 
ن صاحب سلطاف، أك االلتزاـ من أجل غايات أخرل، كتحصيل منفعة دنيوية، أك الدنو م

من ٧ببوب؛ كلذلك فإفَّ أمثاؿى ىؤالء ال يسلكوف طريقنا مستقيمنا ُب طلب ا٥بداية، بل يتقلَّبيوف 
 ٕبسًب ا٤بصاّب، فرٗبا تابع أحدىم ضالؿ تلك الفرؽ ألجل منفعة، كىو أمر كاقع كمشاىد.

ليو أف يلـز فع -كال سيما عند تالطم الفًب-فمن أراد النَّجاة كسلوؾ طريق السَّعادة 
الصّْراط ا٤بستقيم، كا٤بنهج القوٙب، كطريق ا٢بق كإف صعب كشق، كغمض كدؽ، كال يغَب بقلَّة 

 .  السَّالكْب؛ فإفَّ ا٢بقَّ ال يوزف بالرّْجاؿ، كإ٭با يوزف الرّْجاؿ با٢بقّْ
  .اٚباذ أسباب الوقاية من ا٤بضالت عن ا٢بق – ٖ
 التَّأكد من صحة النقل. - ٗ

 الَببية السليمة، كغرس بذكر اإلٲباف ُب نفوس األبناء من أكَّؿ النشأة.البيئة ك  – َُ
الزمة أصحاب القلوب السليمة من أىل الفضل كالصالح، ك٦بالسة العلماء م – ُُ

 .٘بنُّب صحبة ا٤بضلّْْب كا٤ببطلْب، ك الصادقْب، كاألخذ عنهم، كعدـ االكتفاء ٗبطالعة الكتب
  

                                                                                                                                       

 [ عن معاكية َُّٕ، كُب )مسلم( ]()ال يزاؿ طائفة من أمٍب ظاىرين، حٌب يأتيهم أمر اهلل كىم ظاىركف()=
  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  :ال تزاؿ طائفة من أمٍب قائمة بأمر اهلل، ال يضرىم من )يقوؿ(

  .(خذ٥بم أك خالفهم، حٌب يأٌب أمر اهلل كىم ظاىركف على الناس(
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قضائي ال  كالتضليل؛ ألف ا٢بكم بالتكفّب   ٘بنب إطالؽ ا٢بكم بالتكفّب – ُِ
ال ٰبكم بالكفر إال ك  إفتائي، ٰبكم بو القضاة الراسخوف ُب العلم، كا٤بعركفوف بالورع كالتقول.

كما جاء مبيننا ُب    ،، كال يكوف إال ٗبا اتفق على أنو مكفر(ُ)بتوفر الشركط، كانتفاء ا٤بوانع
 .كتاب: )عقبات ُب طريق ا٥بداية(

 
 

                                     
  

                                                

: أف يكوف احملكـو عليو مكلفنا ٨بتارنا. كال بدَّ ُب ا٢بكم من ثبوت الفعل أك القوؿ على احملكـو ( ُ) فمن ذلك مثالن
ا غّب متأكؿ. كال بدَّ ُب ا٢بكم من انتفاء الشبهة. عليو. كال بدَّ من إقامة ا٢بج  ة على الفاعل، كأف يكوف قاصدن
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 اضطبحثػاضخاطسػػواِّربطونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 طنػزوجؼاػػأوػاضخضعػطضبػاضطرأةػاضطالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بدونػبأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 
 :المرأة الطالؽ من زوجها بدوف بأس التحذير من طلبأوًًل: 

الٍب قد جاء فيها الوعيدي، كالٍب قد تكوف من أسباب العذاب:  من ا٤بعاصي ا٤بنتشرةإفَّ 
 عن ثوباف ، كقد جاء ُب ا٢بديث:طلب ا٣بلع بغّب عذر، كطلب الطالؽ من غّب بأس

  أف رسوؿ اهلل  :ن غير بأس ا مأيما امرأة سألت زوجها طالقً ))قاؿ
 .(ُ)((فحراـ عليها رائحة الجنة

 .(ِ)((أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترْح رائحة الجنةكُب لفظ: ))
اختلعت ، أك الطالؽ إ٭با ييصار إليو للحاجة، كا٤برأة إذا سألت الطالؽ من غّب ا٢باجةك 

  من زكجها من غّب بأس فهي متوعَّدة ّٔذا الوعيد الشديد.

                                                

[، كاللفظ لو، كقاؿ: ُُٕٖ[، كالَبمذم ]ِِِٔ[، كأبو داكد ]َِٓٓ[، كابن ماجو ]ِِّٕٗ( أخرجو أٞبد ]ُ)
بعضهم،  "ىذا حديث حسن، كيركل ىذا ا٢بديث عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب أ٠باء، عن ثوباف، كركاه

[، كالبيهقي ُب )السنن( ٗٓٔعن أيوب ّٔذا اإلسناد كٓب يرفعو". كأخرجو أيضنا: الركيا٘ب ُب )مسنده( ]
(: "ركاه أبو داكد، كالَبمذم كحسنو، كابن ماجو، كابن حباف ُب ٗٓ/ّ)  [. قاؿ ا٤بنذرمَُْٖٔ]

امرأة تسأؿ زكجها الطالؽ من  )صحيحو(، كالبيهقي ُب حديث قاؿ: ))كإف ا٤بختلعات ىن ا٤بنافقات، كما من
 غّب بأس فتجد ريح ا١بنة((، أك قاؿ ))رائحة ا١بنة((.

 [.ُُٖٔ( أخرجو الَبمذم ]ِ)
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األخبار الواردة ُب ترىيب ا٤برأة من طلب طالؽ زكجها " : ابن حجرافظ ا٢بقاؿ 
 .(ُ)"٧بمولة على ما إذا ٓب يكن بسبب يقتضي ذلك

٥با أك  :أم ((،الطالؽ)) :: كُب ركاية((اأيما امرأة سألت زوجها طالقً كقولو: ))
إٔب سؤاؿ  لغّب شدة تلجئها :أم ((،من بأس)) :كُب ركاية (،(في غير ما بأس)) .لغّبىا

: أم: ٩بنوع عنها، كذلك على ((فحراـ عليها رائحة الجنة)) .ا٤بفارقة، كما زائدة للتأكيد
ال ٘بد رائحة  :أم ،هنج الوعيد كا٤ببالغة ُب التهديد، أك كقوع ذلك متعلق بوقت دكف كقت

ذلك  ، كىنا من ا٤ببالغة ُب التهديد، كنظّب ا١بنة أكؿ ما كجدىا احملسنوف، أك ال ٘بد أصالن 
 . قالو القاضي .كثّبه 

ـي لىذَّةى الرَّاًئحىة : قاؿ القارم  . (ِ)"كلو دخلت ا١بنة، كال بدع أهنا ٙبيٍرى
ا اْذَخَدْت ةِِٝ حمس :لقولو  ؛ا٣بلع مباح" (:شرح النكتكُب ) َٙ ا ذًِ َٙ ِٟ َٜاَح َنًَْٖ َٓ ُج  ىجسٌَ

  ٣بلع. ُب جواز اكىذه اآلية قد اعتربىا العلماء أصالن . (ّ)"[ِِٗ]البقرة:
ىو فراؽ الزكجة على ماؿ، مأخوذ من خلع  -بضم ا٤بعجمة كسكوف الالـ-( ا٣بلعك)

كاألصل  .ا، كضم ا٤بصدر تفرقة بْب ا٤بعُب ا٢بقيقي كآّازمألف ا٤برأة لباس الرجل ٦بازن  ؛الثوب
ا حمس :فيو قولو  َٙ ِٟ َٜاَح َنًَْٖ َٓ ُج ٌَ ِ ا ُخُدوَد اَّللٍّ َٙ ٍّْ يًُِِ ْٗ أَ ُخ ٍْ ا اْذَخَدْت ةِِٝ ٌَإِْن ِخ َٙ  ىجسذًِ

 .(ْ)[ِِٗ]البقرة:
، ٙبفيظنا للفرج، كللحفاظ على القيم على الزكاجقد حثَّ اإلسالـ كقد تقدـ أف 

األخالقية ُب آّتمع، كلوقاية أفراده من اال٫براؼ كالضياع، أك ا٣بضوع لسلطاف ا٥بول 
ستجابة ، كلالحصاف الزكجْبكإل ،تكثّب نسل أمة ٧بمد كالرغبات ا١با٧بة، كل

                                                

 (.َِْ/ٗفتح البارم ) (ُ)
 (.ِِْ/ٔ(، كانظر: إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ُِّٕ/ٓ( مرقاة ا٤بفاتيح )ِ)
 (.ّْ، كالنكت، لشمس األئمة )ص:(ّٓانظر: شرح النكت، ألٞبد بن ٧بمد العتايب البخارم )ص: (ّ)
 (.ِْْ/ِسبل السالـ ) (ْ)
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كإل٪باب الذرية الصا٢بة، كتأسيس أسرة قائمة  ،٢باجة النفس ُب حدكد ما شرعو اهلل 
 .ا٤بودة كالرٞبةعلى ركائز من احملبة ك 

فإذا ٓب يتحقق ىذا ا٤بعُب من الزكاج؛ ٕبيث ٓب توجد ا٤بودة من الطرفْب، أك ٓب توجد من 
أمور بتسريح الزكجة بإحساف؛ قاؿ فإف الزكج م ،ساءت العشرة، كتعسر العالجك  ،الزكج كحده

ْو تَْْسِيٌح بِإِْخَصانٍ حمس :اهلل 
َ
ْهُروٍف أ َٙ ِ ِإَوْن حمس: قاؿ ك  ،[ِِٗ]البقرة: ىجسٌَإِْمَصاٌك ة

ْٚ َشَهخِِٝ  ِ٘ ُ ُّكًّ  ِٚ اَّللٍّ َُا ُحْي رٍّ ٍَ كأما إذا كجدت احملبة من جانب الزكج، كٓب  ،[َُّ]النساء: ىجسَحَخ
زكجها، أك كرىت خلقو، أك كرىت نقص دينو، أك توجد من جانب الزكجة؛ بأف كرىت 

عوض يبذلو لو تفيدم  خافت إٍب ابَبؾ حقو؛ فإنو ُب ىذه ا٢بالة يباح ٥با أف تطلب فراقو على
ا اْذَخَدْت ةِِٝ حمس :بو نفسها؛ لقولو  َٙ ا ذًِ َٙ ِٟ َٓ ُجَٜاَح َنًَْٖ ٌَ ِ ا ُخُدوَد اَّللٍّ َٙ ٍّْ يًُِِ ْٗ أَ ُخ ٍْ  ،ىجسٌَإِْن ِخ

الزكج أك الزكجة أهنما إذا بقيا على الزكجية ال يؤدم كل كاحد منهما الواجب  أم: إذا علم
عليو ٫بو اآلخر، فيحصل من جراء ذلك أف يعتدم الزكج على زكجتو، أك ٚباؼ ا٤برأة أف 
تعضي زكجها فال حرج على الزكجة أف تفتدم نفسها من الزكج بعوض، كال حرج على الزكج 

 لها.ُب أخذ ذلك العوض، كٱبلي سبي
ففيو حل عادؿ  ،كحكمة ذلك: أف الزكجة تتلخص من زكجها على كجو ال رجعة فيو

لالثنْب، كيسن للزكج أف ٯببيها حينئذ، كإف كاف الزكج ٰببها استحب ٥با أف تصرب كال تفتدم 
 منو.

كا٣بلع مباح إذا توفر سببو الذم أشارت إليو اآلية الكرٲبة، كىو خوؼ الزكجْب إذا بقيا 
، فذلك الذنب كإذا ٓب يكن ىناؾ حاجة للخلع ، ح أف ال يقيما حدكد اهللعلى النكا 

 .-كما تقدـ–الذم توعد عليو 
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"كا٣بلع الذم جاءت بو السنة أف تكوف ا٤برأة مبغضة  : قاؿ الشيخ تقي الدين
 .(ُ)الرجل فتفتدل نفسها منو كاألسّب"

 كإف كاف الزكج ال ٰببها، كلكنو ٲبسكها لغرض أف تفتدم
و؛ فإنو يكوف بذلك ظآب ٥با، كٰبـر عليو أخذ العوض منها، كال يصح ا٣بلع؛ لقولو من
 :حمس ٍّٚ ُٞ ٠ ُٙ ا آحَيُْخ َ٘ ُت٠ا ةِتَْهِؼ  َٞ ٍّٚ ِِلَْذ ُٞ َْ َتْهُؾ٠ُٖ أم: ال تضاركىن ُب  [،ُٗ]النساء: ىجسَو

إذا   إال ،من حقوقها الٍب ٥با على زكجها اأك كلو أك تَبؾ حقِّ  ،العشرة لتَبؾ بعض ما أصدقت
كاف عضلو ٥با ُب تلك ا٢باؿ لكوهنا غّب عفيفة من الزٗب، ففعل ذلك ليسَبجع منها الصداؽ 

َتيَِّٜثٍ حمس :الذم أعطاىا جاز لو ذلك؛ لقولو  ُ٘ اِخَظٍث  ٍَ ِ تنَِي ة
ْ
ْن يَأ

َ
ٍّْ أ

ِ   .ىجسإ
أف تكره ا٤برأة صحبة الزكج، كال ٲبكنها  :باح بال كراىيةا٤بكا٣بلع (: "شرح السنةكُب )

اـ بأداء حقوقو، فتتحرج، فتختلع نفسها، كلو اختلعت نفسها بال سبب، فجائز مع القي
 .(ِ)"الكراىية ٤با فيو من قطع سبب الوصلة

 كالدليل على جواز ا٤بخالعة عند حصوؿ السبب ا٤بسوغ ٥با: الكتاب كالسنة كاإلٝباع.
ا اْذَخَدْت ةِِٝ حمس :فقولوأما الكتاب؛  َٙ ا ذًِ َٙ ِٟ َٜاَح َنًَْٖ َٓ ُج  .-كما تقدـ- [ِِٗ]البقرة:  ىجسٌَ
قالت: يا رسوؿ  أف امرأة ثابت بن قيس  :(الصحيح) فما جاء ُبكأما السنة؛ 

اهلل، ما أنقم على ثابت ُب دين كال خلق، إال أ٘ب أخاؼ الكفر، فقاؿ رسوؿ اهلل 
 :((؟فتردين عليو حديقتو)) ال  :أم، (ّ)فقالت: نعم، فردت عليو، كأمره ففارقها

   .كال لنقصاف دينو ،رقتو لسوء خلقوأريد مفا

                                                

 (.٨ّْْبتصر الفتاكل ا٤بصرية )ص: (ُ)
 (.ُٓٗ/ٗ( شرح السنة )ِ)
 [.ِٕٔٓ، ِٕٓٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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)إال أ٘ب أخاؼ الكفر( ككأهنا أشارت إٔب أهنا قد ٙبملها شدة كراىتها لو على إظهار 
لكن خشيت أف ٙبملها  ،كىي كانت تعرؼ أف ذلك حراـ ،لينفسخ نكاحها منو ؛الكفر

صّب ا٤برأة ُب إذ ىو تق ؛كفراف العشّب  :كٰبتمل أف تريد بالكفر .شدة البغض على الوقوع فيو
 .(ُ)"حق الزكج

 :((، أمما أعتب عليو في خلق وًل دين)):  قولو": كقاؿ الطييب 
 ،اكال أريد مفارقتو لسوء خلقو، كال لنقصاف ُب دينو، كلكن أكرىو طبعن  ،ال أغضب عليو

ضة ، ٩با يتوقع من الشابة ا٤ببغهنيشيوزو كغّب  منفأخاؼ علي نفسي ُب اإلسالـ ما يناُب حيٍكمىوي 
أقبل لزكجها، فنسبت ما يناُب مقتضى اإلسالـ باسم ما بنافيو نفسو. كقولو لثابت: ))

ال إٯباب كإلزاـ  ،(( أمر استصالح كإرشاد إٕب ما ىو األصوبوطلقها تطليقة ،الحديقة
للمطلق أف يقتصر علي طلقة كاحدة؛ ليتأتى لو العود  أف األكٔب ىبالطالؽ. كفيو دليل عل

 .(ِ)"اءإليها إف اتفق بد
ا خالف ُب ذلك إال بكر بن  : كأما اإلٝباع؛ فقد قاؿ ابن عبد الرب "ال نعلم أحدن

كزعم . ا على حاؿ من األحواؿال ٰبل لو أف يأخذ منها شيئن  :فإنو شذ فقاؿ ،عبد اهلل ا٤بز٘ب
ا اْذخََدْت ةِِٝ حمس :أف قولو  َٙ ا ذًِ َٙ ِٟ َٜاَح َنًَْٖ َٓ ُج رَ حمس :منسوخ بقولو  ىجسٌَ

َ
ُٗ ِإَوْن أ ْدُت

ُٝ َطيْئًا ِْٜ٘ ُخُذوا 
ْ
َٓ حَأ ٍّٚ َُِْٜفاًرا ٌَ ُٞ ْٗ إِْخَدا ََكَن َزْوٍج َوآحَيْخُ َ٘ ًِ٘رَاًُا حمس :إٔب قولو ىجساْشتِتَْداَل َزْوٍج 

 .(ّ)"[ُِ-َِ:النساء] ىجسَىًًِٖلا
  

                                                

  (.ِّٗ/ٔ(، نيل األكطار )ِّٔ/َِ(، عمدة القارم )ََْ/ٗالبن حجر )فتح البارم، ( ُ)
 (.َِّْ -ِّّٗ/ٕشرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )( ِ)
(، التمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ٕٔ/ٔ(، االستذكار، البن عبد الرب )ّْٖ -ُّٖ/ِبتصرؼ عن )ا٤بلخص الفقهي( )( ّ)

 (.ِٓٓ(، الركض ا٤بربع شرح زاد ا٤بستقنع )ص:ّٕٓ/ِّا٤بعا٘ب كاألسانيد )
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من غّب سبب يقتضي ذلك.  ٥با أك لغّبىاكتقدـ أف الوعيد ُب حقّْ من سألت الطالؽ 
عن النيب  عن أيب ىريرة الطالؽ لغّبىا: ما جاء ُب ا٢بديث: كمن سؤاؿ ا٤برأة 
  :ًل َيِحلُّ ًلمرأة تسأؿ طالؽ أختها، لَِتْستَػْفِرَغ صحفتها، فإنما لها ما ))قاؿ

َر لها  . (ُ)((ُقدّْ
 

 ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب:
 لطَّالؽ أك ا٣بلع.أف تنظرى ا٤برأةي بعْب البصّبة إٔب اآلثار ا٤بَبتبة على ا – ُ
أف ٰبسن الزكج معاملة زكجتو، كأف تكوف العالقة بينهما قائمة على ركائز من  – ِ

 حثَّ  الٍب كالرٞبة كالرأفة كاأللفة ا٤بودة التقبيح؛ لتدـك عن كالتودد بطيب الكالـ، كالبعداحملبة، 
 .النبوية السنة عليها كحثَّت القرآف، عليها

ا٤بعاشرة با٤بعركؼ، كاإلحساف، كحسن ا٣بلق،  الزكجْب: كمن ركائز ا٢بياة الطيبة بْب
 كا٤بالطفة. 
: ا٢بكمة ُب التعامل مع التحديات الٍب قد تعَبض مسّبة ا٢بياة الزكجية، كليس ومنها

من شرط ٪باح ا٢بياة الزكجية خلوىا من األزمات، بل ُب حسن التعامل معها، كسبل ا٣بركج 
 منها بأماف كسالمة. 

زكجية ال تسلم من اختالؼ بْب الزكجْب، كذلك أمر طبيعي، كلكن ينبغي فإف ا٢بياة ال
 أف ال يزيد عن ا٢بد الطبيعي. 

  

                                                

 [. كصحفتها، أم: القصعة.ََٔٔ، ُِٓٓ( صحيح البخارم ]ُ)
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 احتواء على الزكجة أك الزكج قدرة مدل على اختالؼ حالة كل ُب العالج كيتوقف
بينهما، كالتسامح  فيما ا٤بتحضر ا٢بوار على كالقدرة األزمات، إدارة ُب كا٤بهارة ا٤بوقف،

 الزكجْب.     بْب التعاكف إٔب ٰبتاج األسرة استقرار كإفاكز، كالتج
 زكجها. عن الزكجة تنشغل كال زكجتو، عن الزكج ينشغل أال ومنها:
 بناء األسرة على أساس من التقول، كالتعاكف على الرب كالتقول كالعمل الصاّب. ومنها:
كتسعد النفس، كيدـك  فباألخالؽ تستقيم ا٢بياة، ،تطهّب البيوت من ا٤بنكرات ومنها:

 الود. 
الفكرية، صدم للتيارات التَّ التنبو إٔب األخطار الٍب هتدد كياف األسرة من  ومنها:

من أجهزة إعالـ ك٦بالت كأفالـ كمواقع كغّب ذلك، كاإلمدادات السرطانية الدخيلة كالزاحفة 
ج أك األب أك ا٤بوجو كىي تيصىاًبح النَّاس كٛباسيهم بإمكاناهتا الرىيبة ٚبفض ما يعليو الزك 

 الصاّب ُب التعليم، كهتدـ ما يبنيو.
: عدـ إفشاء األسرار الزكجية؛ فإفَّ للفراش أسرارنا ٯبب أف ٙباط بسياج من ومنها 

الكتماف، كإف إفشاء شيء من ذلك من أسباب االختالؼ، كتعرض األمن األسرم للتهديد، 
الزكج لباسنا كسَبنا لزكجة، كأف تكوف الزكجة   وففمن ركائز احملبة: أف يككفقداف الثقة ا٤بتبادلة. 

 .كذلك لو
كالزكاج عالقة ٥با خصوصيتها كأسرارىا، كىي عالقة يؤٛبن فيها الزكجاف على أسرار 

ُب كصف ا٤بؤمنات  قاؿ اهلل  بعضهما، فال ينبغي أف يفشي أحدٮبا سر صاحبو.
اِْلَاُت َُاَِٛخاٌت َخاٌَِلاٌت لِْٖيَ حمس الصا٢بات: فاآلية فيها كصف الصا٢بات  [.ّْ]النساء: ىجسًْبِ ٌَالػٍّ

بأهنن حافظات للغيب، أم: ٰبفظن أنفسهن عن الفاحشة، كأمواؿ أزكاجهن عن التبذير 
 كاإلسراؼ، كٰبفظن ما بينهن كبْب أزكاجهن من أسرار كخصوصيات.
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الرجل يفضي إلى امرأتو،  :إف من أعظم األمانة عند اهلل يـو القيامةكُب ا٢بديث: ))
 . (ُ)((تفضي إليو، ثم ينشر سرىاو 

"كُب ىذا ا٢بديث: ٙبرٙب إفشاء الرجل ما ٯبرم بينو كبْب  :قاؿ اإلماـ النوكم 
امرأتو من أمور االستمتاع، ككصف تفاصيل ذلك كما ٯبرم من ا٤برأة فيو من قوؿ أك فعل 

 . (ِ)ك٫بوه"
ى القناعة، كالذم ال يقنع  بالقسم؛ فإف ا٢بياة الطبية إ٭با تبُب علالقناعة كالرضا  ومنها:

 كالذم يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشنا. 
فال  يها،من حق الزكجة: أف يغار الزكج علك البعد عن الغّبة الٍب تتجاكز ا٢بد؛  ومنها:

يعرضها للشبهات، كال يتساىل معها ُب كل ما يؤذم الشرؼ، أما إذا جاكزت الغّبة ا٢بد 
س لو إالَّ كسوسة الشيطاف فهي من الغّبة ا٤بذمومة، كعالجها بالثقة كاحملبة فكانت طنِّا ال أسا

 .ا٤بتبادلة بينهما
التضحية كالبذؿ كالتسامح كالصدؽ كاإلخالص، كالبعد عن األنانية كالتسلط  ومنها:

 كالعنف.
 ا٢بوار ُب إدارة األزمات، ك٘باكز العقبات، كألجل فهم اآلخر. ومنها:
احد من الطرفْب من ركائز األسرة، كمكمالن لخآخر، كاالعَباؼ اعتبار كل ك  ومنها:

ُب إدارة شؤكف البيت  لى بذؿ آّهودعكالشكر بأٮبية كل طرؼ كٗبا يقـو بو من جهد، 
  سعاد الطرؼ االخر.كاألسرة، كإ

 

                                                

 [.ُّْٕ( صحيح مسلم ]ُ)
 (. ٖ/َُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
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معرفة الزكجة حقوؽ الزكج كمتطلباتو، كمسؤكليتها كدكرىا ُب البيت، ككاجبها  ومنها:
 د، ككذلك على الزكج أف يفقو حقوؽ الزكجة كيدرؾ حاجتها.٘باه األكال

؛ فإف العناية با٤بظهر من عوامل التجدد ُب التزين كالتطيباالعتناء بالنظافة ك  ومنها:
ا٢بياة الزكجية، كيثمر اكتفاء كاقتناعنا بالطرؼ اآلخر، كزيادة ُب العفة، كيدخل ُب ذلك: 

الَبىل كالسمنة، كالبعد عن ا٤بشركبات الٍب تضر ٩بارسة بعض الرياضات الٍب تقي ا١بسد من 
 .(ُ)إٔب غّب ذلك -مثالن –با١بسد كتضعفو كالدخاف 

 معرفة كلّْ كاحدو من الزَّكجْب ٕبقوًؽ اآلخر. ومنها:
 كمع ىذه الركائز ال يقع الطالؽ كإف أبيح، كال يقف الزكجاف أماـ القضاء كإف اختلفا.

ؽ أك ا٣بلع إال ُب حاؿ الضركرة القصول،  طلب الطال إٔب أف ال تلجأ الزكجة - ّ
 كبعد الصرب، كالتفكر ُب اآلثار، كاستشارة أقرب الناس إليها.

كتعذر عليهما اإلصالح، فقد شرع بعث حكمْب  ،إذا كقع الشقاؽ بْب الزكجْب - ْ
كالنصح كإزالة أسباب النزاع كالشقاؽ بالوعظ  ،من أىلهما للعمل على اإلصالح بينهما

ا حمس :اهلل  ، قاؿكاإلرشاد َٟ ِٖ ْٞ َ
ْٚ أ ِ٘ ا  ًٙ َٓ ِِٖٝ وََخ ْٞ َ

ْٚ أ ِ٘ ا  ًٙ َٓ ا ٌَابَْهُر٠ا َخ َٙ ِٟ ِ اَق ةَيْٜ َِ ْٗ ِط ُخ ٍْ ِإَوْن ِخ
ا َٙ ُٟ َٜ ُ ةَيْ َِ اَّللٍّ ًخا ي٠َُّذِ َٓ  .[ّٓ]النساء: ىجسإِْن يُرِيَدا إِْغ

 أف يكوف كٕب أمر الزكجة حكيمنا كناصحنا كمصلحنا. – ٓ
ية با٢باالت الٍب ٯبوز ٥با فيها طلب الطالؽ أك ا٣بلع، أف تكوف الزكجة على درا - ٔ

 من ٫بو: اإلضرار ّٔا.
  

                                                

 .)احملبة صورىا كأحكامها(كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب:  (ُ)
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كٙبويل  ،من الضرر قطع كالمو عنها": (شرح ابن ا٢باجب)ُب   قاؿ ابن فرحوف
منعها من  :كليس من الضرر ،ا مؤ٤باكضرّٔا ضربن  ،كإيثار امرأة عليها ،كجهو ُب الفراش عنها

طلقة  ك٥با التطليقأم:  ،(ُ)"كال فعل التسرم ،على ترؾ الصالةكتأديبها  ،ا٢بماـ كالنزاىة
كتولية كجهو عنها ُب  ،بقطع الكالـ عنها :مأ . كمن الضرر: ىجرىا،بالضرر كاحدة بائنة

أك تأديبها على ترؾ حق اهلل تعأب  ، ال ٗبنعها من ٞباـ كال بتسر كتزكج عليها. الفراش
 . (ِ)كغسل ا١بنابة ،كالصالة
 
 

  

                                                

 (.ُِٓ/ِ(، كانظر: حاشية الصاكم على الشرح الصغّب )ُٕ/ْمواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل ) (ُ)
 (.َٓٓ/ّّصر خليل )(، منح ا١بليل شرح ٨بتّْٓ/ِ( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب )ِ)
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 اضطبحثػاضدادسػػواِّربطونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ظػضػاضطؼودػواضطواثغقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

، كقد أفرد ىنا بالبحث؛ ٤با -كما تقدـ–كىذا ا٤ببحث يدخل ُب )مباحث ا٣بيانة( 
 جاء ُب نقض العهود كا٤بواثيق من الوعيد الشديد ُب اآلخرة.

 
 ف العهد والميثاؽ واأللفاظ ذات الصلة:أوًًل: تعري

 :العهد: األماف، كاليمْب، كا٤بوثق، كالذمة، كا٢بفاظ، كالوصية. كقد عهدت إليو، أم
ىفٍػعىلىنَّ كذاأكصيتو. كمنو اٍشتيقَّ العهد الذم يي   . (ُ)كتب للوالة. كتقوؿ: عىلىيَّ عىٍهدي اهلل ألى

ا الباب عندنا داؿ على معُب لعْب كا٥باء كالداؿ أصل ىذ"ا : فارس كقاؿ ابن
االحتفاظ بالشيء كإحداث العهد بو. كالذم  :قاؿ: أصلو . كاحد، قد أكمأ إليو ا٣بليل

عىًهدى الرَّجيلي  :ذكره من االحتفاظ ىو ا٤بعُب الذم يرجع إليو فركع الباب. فمن ذلك قو٥بم
ا، كىو من الوصية. كإ٭با ٠بيت بذلك ينبغي االحتفاظ بو. كمنو ألف العهد ٩با  ؛يػىٍعهىدي عىٍهدن

 .(ِ)"عهود :اشتقاؽ العهد الذم يكتب للوالة من الوصية، كٝبعو
  

                                                

 (.َُِ/ُ) العْب(، ُٔٓ -ُٓٓ/ِ( )عهد، للجوىرم، مادة: )الصحاحانظر:  (ُ)
 (.ُٕٔ/ْ(  )عهدمقاييس اللغة، مادة: ) (ِ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

338 

 

 : ، كذكر منهاأف العهد ُب القرآف على أكجو  ابن قتيبة كذكر
ًْ حمس :قاؿ اهلل  :األماف: عهد - ُ" ِٓ ِ ح دَّ ٌُ ًْ إََِل  ُْ َد ْٓ ًْ َخ ِٓ ٔا إَِِلْ ٍُّ ِ ح

َ
 [.ْ]التوبة: ىجسـَأ

ًْ حمس :قاؿ اهلل  :كاليمْب: عهد - ِ ْدُت َْ ِ إِذَا ََع ِد اَّللَّ ْٓ ٔا ةَِػ ْوـُ
َ
 .(ُ)[ُٗ]النحل: ىجسَوأ

ًْ يَا ةَِِن آَدمَ حمس :قاؿ اهلل  :كالوصية: عهد - ّ ْد إَِِلُْس َٓ ْخ
َ
ًْ أ َ ل

َ
 (.ِ[)َٔ]يس: ىجسأ

 .  (ّ)((حسن العهد من اإليماف إفَّ )) :قاؿ  :كا٢بفاظ: عهد - ْ
 .(4)بعد فالف يقاؿ: كاف ذلك :ماف: عهدكالزَّ  - ٓ
َِّاِس حمس :إلبراىيم  كمنو قولو  :كالعهد: ا٤بيثاؽ - ٔ كَاَل إِّّنِ َجاِغيَُم لِي

ٍِْيَ  ِ ال ِْٓدي اىظَّ َِاُل َخ َْ ُذّرِيَِِّت كَاَل َل َح ٌِ ا كَاَل َو ًٌ ا ٌَ ِ أم: ال يناؿ ما كعدتك من  ،[ُِْ]البقرة: ىجسإ
 .(ٓ)"الظا٤بْب من ذريتك. كالوعد من اهلل: ميثاؽ :اإلمامة

 من حيث اعتبار ما يقع ُب القرآف الكرٙب: كزاد ابن ا١بوزم 
ْٓدٍ حمس :كمنو قولو  :الوفاء – ٕ َْ َخ ٌِ  ًْ ْزََثِِْ

َ
ا وََجْدَُا ِْل ٌَ  .[َُِ]األعراؼ: ىجسَو

ًداحمس :كمنو قولو  :التوحيد – ٖ ْٓ َِ َخ ََذ ِغَِْد الرَّْْحَ َِ اَتَّ ٌَ أم: ، [ٕٖ]مرٙب: ىجسإِلَّ 
 إال اهلل.كحده بقوؿ: ال إلو 

                                                

 -ْْٕ)ص: (نزىة األعْب النواظر) انظر: كقاؿ غّبه: ىو من ا٤بعاىدة على فعل الشيء. ، قالو: ابن قتيبة (ُ)
ْْٖ .) 

َْ َبْػِد ٌِيَراكِِّ حمس :منو قولو ك  :وزم ابن ا١ب قاؿ( ِ) ٌِ ِ َْٓد اَّللَّ ََ َحُِْلُؾَٔن َخ ِي  [.ِٕ]البقرة: ىجساَّلَّ
"، ككافقو صحيح على شرط الشيخْب كليس لو علة" :كقاؿ  من حديث عائشة  [َْ] أخرجو ا٢باكم (ّ)

 [.َُٕٖ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُٕٗ] القضاعي الشهابالذىيب. كأخرجو أيضنا: 
معَبؾ انظر:  . كعلى عهد إبراىيم كموسى كعيسى ،كاف ذلك على عهد النيب   يقاؿ: (ْ)

 (.َٗٓ-ٖٗٓ/ِ) األقراف
 (.َِٓ -ِْٗ)ص: تأكيل مشكل القرآف (ٓ)
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َِرا ةَيِِْتَ حمس :كمنو قولو  :الوحي  - ٗ ّٓ ـَ ْن 
َ
اِخيَو أ ٍَ ًَ ِإَوْش ِْٓدَُا إََِل إِةَْراِْي  ىجس وََغ

كأ٢بقو بعضهم بالقسم األكؿ، كمعناٮبا  . أم: أكحينا. قالو: ا٢بسن ،[ُِٓ]البقرة:
 متقارب.

ٍِْيَ حمس :كمنو قولو  :النبوة – َُ ِ ال ِْٓدي اىظَّ  .(ُ)[ُِْ]البقرة: ىجسكَاَل َل َحَِاُل َخ

 (ِ)ي ا٤بوثق بعد حاؿ، ك٠بّْ العىٍهدي: حفظ الشيء كمراعاتو حاالن  :كقاؿ الراغب 
 ا.عىٍهدن  :الذم يلـز مراعاتو

َد ََكَن َمْصئًُٔل حمسقاؿ:  ْٓ ِد إِنَّ اىَْػ ْٓ ٔا ةِاىَْػ ْوـُ
َ
  .أم: أكفوا ٕبفظ األٲباف [،ّْ:]اإلسراء ىجسَوأ

ِْٓدي اىحمس َِاُل َخ ٍِْيَ كَاَل َل َح ِ ال   .أم: ال أجعل عهدم ٤بن كاف ظا٤با [،ُِْ]البقرة: ىجسظَّ
ِ حمسقاؿ:  ََ اَّللَّ ٌِ ِدهِ  ْٓ ْوََف ةَِػ

َ
َْ أ ٌَ كعىًهدى فالف إٔب فالف يػىٍعهىدي، أم: ألقى  [.ُُُ:]التوبة ىجسَو

  .كأكصاه ٕبفظو ،إليو العهد
ِْٓدَُا إََِل آَدمَ حمسقاؿ:   .[ُُٓ:]طو ىجسَوىََلْد َغ

ْد إَِِلْ حمس َٓ ْخ
َ
ًْ أ َ ل

َ
ًْ أ   .[َٔ]يس: ىجسُس
َِاحمس َِٓد إَِِلْ َ َغ ٔا إِنَّ اَّللَّ ُ ََ كَال ِي   .[ُّٖ:]آؿ عمراف ىجساَّلَّ
ًَ حمس ِْٓدَُا إََِل إِةَْراِْي  [.ُِٓ]البقرة:  ىجسوََغ

  تارة يكوف ٗبا ركزه ُب عقولنا، كتارة ٗبا جاءت بو الرسل  كعىٍهدي اهللً 
الشرع كالنذكر كما ٯبرم ٦براىا، كعلى  ، كتارة ٗبا نلتزمو كليس بالـز ُب أصل]من التكاليف[

َ حمسىذا قولو:  َد اَّللَّ َْ َْ ََع ٌَ  ًْ ُٓ   .[ٕٓ:]التوبة ىجسَوٌِِْ
ًْ حمس ُٓ ٌِِْ ًدا َجَتَذهُ ـَرِيٌق  ْٓ ُدوا َخ َْ ا ََع ٍَ   .[ََُ:]البقرة ىجسَوُُكَّ

  

                                                

 (.ْْٖ -ْْٕ )ص: نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائرانظر:  (ُ)
  ُب )الصحاح(. تقدـ ذكر ذلك فيما ذكره ا١بوىرم ( ِ)
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َْ َرتُْو حمس ٌِ  َ ُدوا اَّللَّ َْ ٔا ََع   [.ُٓ:]األحزاب ىجسَوىََلْد ََكُُ
ار ُب عىٍهًد ا٤بسلمْب، ككذلك ٗبن يدخل من الكفَّ  رع ٱبتصُّ الشَّ ُب عرؼ  (اٍلميعىاىىدي )ك

 ،(ُ)((وًل ذو َعْهٍد في َعْهِده ،ًل يقتل مؤمن بكافر)): ذك اٍلعىٍهد، قاؿ 
مر بو أف كباعتبار ا٢بفظ قيل للوثيقة بْب ا٤بتعاقدين: عيٍهدىةه، كقو٥بم: ُب ىذا األمر عيٍهدىةه ٤با أي 

 .(ِ)"يستوثق منو
فإف ذا العهد الرجل من  ((وًل ذو عهد في عهده))كأما قولو: " : عبيد قاؿ أبو

كأصل ىذا من  ،أىل ا٢برب يدخل إلينا بأماف فقتلو ٧بـر على ا٤بسلمْب حٌب يرجع إٔب مأمنو
ًَّ حمس :قوؿ اهلل  ِ ُث َم اَّللَّ َع لََكَ ٍَ ِجْرهُ َخِتَّ يَْص

َ
ْْشِكَِْي اْشَخَجاَرَك ـَأ ٍُ ْ ََ ال ٌِ َخٌد 

َ
ُّ  ِإَوْن أ ةْيِْؾ

َ
أ

 ُّ َِ ٌَ ْ أ حٌب يبلغ ا٤بأمن أك الوقت الذم توقتو  :يعِب ((في عهده)) :فذلك قولو [،ٔ]التوبة: ىجسٌَ
 من أىل ا٥بند قدـ عدف بأماف فقتلو رجل إف رجالن  : كقاؿ أبو عبيد .ٍب ال عهد لو ،لو

 ،فكتب أف يؤخذ منو ٟبسمائة دينار فكتب فيو إٔب عمر بن عبد العزيز  ،بأخيو
قاؿ أبو عبيد: كىكذا كاف رأم عمر بن  .كأمر بالقاتل أف ٰببس ،يبعث ّٔا إٔب كرثة ا٤بقتوؿك 

فأنزؿ ذلك الذم دخل بأماف  ،كاف يرل دية ا٤بعاىد نصف دية ا٤بسلم عبد العزيز 
                                                

فقلنا: ىل عهد إليك نيب اهلل  عن قيس بن عباد، قاؿ: انطلقت أنا كاألشَب إٔب علي كنص ا٢بديث:  (ُ)
  ا من قراب سيفو، ا ٓب يعهده إٔب الناس عامة؟ قاؿ: ال، إال ما كاف ُب كتايب ىذا، فأخرج كتابن شيئن

أىالى الى يػيٍقتىلي مؤمن بكافر،  ،ًبًذمًَّتًهٍم أدناىما٤بؤمنوف تىكىافىأي ًدمىاؤيىيٍم كىم يىده على من سواىم، كيسعى )) :فإذا فيو
ثنا فعلى نفسو أك آكل ٧بدثن   ((ا، فعليو لعنة اهلل كا٤بالئكة كالناس أٝبعْبكال ذك عهد بعهده، مىٍن أىٍحدىثى حىدى

كا٢باكم [، ِٖٔ]كأبو يعلى  ،[ّْْٕ] يكالنسائ[، ُْٕكالبزار ]، [َّْٓ]أبو داكد ك  [،ّٗٗأٞبد ] أخرجو
 يالبيهقأخرجو أيضنا: ك "، ككافقو الذىيب. صحيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاهكقاؿ: " ،[ِِّٔ]
 (( ُب )صحيح البخارم( كسيأٌب.ال يقتل مسلم بكافر[. كحديث: ))ُُّٖٔ]

 -ٖٗٓ/ِ، للسيوطي )معَبؾ األقراف(، كانظر: ِٗٓ -ُٗٓ، مادة: )عهد( )ص:ا٤بفردات ُب غريب القرآف (ِ)
(، فتح البارم، للحافظ ابن حجر ِٗٓ/ُ) حاشية الطييب على الكشاؼ(، ُْٔص:(، الكليات )َٗٓ

(َُ/ّْٓ.) 
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لقوؿ النيب ؛ كلكن عقوبة ،امنزلة الذمي ا٤بقيم مع ا٤بسلمْب كٓب ير على قاتلو قودن 
: ((افرًل يقتل مسلم بك"))(ُ). 

 ا٤بتوَب  مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن عبد الرٞبن السخاكمكقد أفرد العالمة 
، (ِ)(التماس السعد ُب الوفاء بالوعد)الوفاء بالوعد( بالبحث ُب كتابو: ) [:ىػَِٗ] سنة

 (.العهد كا٤بيثاؽ ُب القرآف الكرٙبٕبث بعنواف: ) ناصر سليماف العمركلألستاذ الدكتور 
 .كأكفيت بالعهد كفيت: يقاؿ العهود، "كالعقود:: جاج قاؿ الز 
 العهود. أككد كىي عقد، كاحدىا: كالعقود

 .ذلك ألزمتو تأكيلو: ككذا، كذا ُب فالف إٔب عهدت: يقاؿ
: فإذا  عقد باستيثاؽ.. من ذلك ألزمتو أنك فتأكيلو: عليو، عقدت أك عاقدتو قلتى

  .(ّ)ل"با٢بب ا٢ببل يعقد كما بو كصلو بغّبه الشيء
 الذم كىو ا٤بعقود، ٗبعُب: العقد، ٝبع العهود، أككد "كالعقود :كقاؿ الواحدم 

 .(ْ)ٕباؿ" نقضو إٔب سبيل كال ذلك، أحكم فقد علينا  اهلل فرضو كما أحكم،
كمن ا٤بفسرين من قاؿ: إهنما مَبادفاف، كالراجح ما ذكره كل من الزَّجاج كالواحدم 

 د.من كوف العقد أككد من العه 
  

                                                

، ُُُ(، كا٢بديث ُب )صحيح البخارم( ]َُٕ -َُٓ/ِ)  عيبيد القاسم بن سالـ ، أليبغريب ا٢بديث (ُ)
َّْٕ ،َّٔٗ ،ُٔٗٓ.] 

 (.ُُٕ /ّ) إيضاح ا٤بكنوفانظر:  (ِ)
 (.ُُٖ/ُانظر: الزكاجر )(، ك ُّٗ/ِكإعرابو ) القرآف معا٘ب (ّ)
 (.ُْٖ /ِآّيد ) القرآف تفسّب ُب الوسيط (ْ)
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العهد الذم  :كاإلصر ،الثقل كما ال يطاؽ :كاإلصر. اإلصركمن األلفاظ ذات الصلة: 
 .(ُ)ضيع كفرط ُب أدائو

بكسر -كاشتقاقو من اإلصار  ،اإلصر: بكسر ا٥بمزة، العهد ا٤بؤكد ا٤بوثقكقيل: "
 .(ِ)"كىو ما يعقد كيسد بو -ا٥بمزة

  أف العهد ُب القرآف على كجهْب: ا١بوزم ابن  كذكر
احمس :كمنو قولو  :: الثقلأحدىما َِا إِْْصً ٍِْو َغيَيْ َِا َوَل ََتْ  .[ِٖٔ]البقرة: ىجسَربَّ
ًْ إِْْصِيحمس :كمنو قولو  :: العهدوالثاني ًْ لََعَ َذىُِس َخْذُت

َ
 [،ُٖ]آؿ عمراف: ىجسَوأ

ًْ حمس: كقولو ُْ ًْ إِْْصَ ُٓ  .[ُٕٓ]األعراؼ: ىجسَويََؾُع َخِْ
باإلصر ا٤بذكور ُب  ذىب قـو إٔب أف ا٤براد كانت عليهم. كقد  عهود : قاؿ ٦باىد

فبطل على  . ك٦باىد، كالضحاؾ، كالسدم ، البقرة: العهد. منهم ابن عباس
 .(ّ)قو٥بم التقسيم

أف العهد يأٌب ٗبعُب: ا٤بيثاؽ. كقد قيل ُب التمييز  كقد تقدَّـ قوؿ ابن قتيبة 
 بينهما:

ك بو أحد، كىو يستعمل ُب إف الوعد ما أعطيتو عن طيب نفس منك دكف أف يلزم
َد ََكَن َمْصئًُٔل حمساألصل ُب جانب ا٣بّب. كالعهد: ما أخذ عليك.  ْٓ ِد إِنَّ اىَْػ ْٓ ٔا ةِاىَْػ ْوـُ

َ
 ىجسَوأ

 .[ّْ:]اإلسراء
 كا٤بيثاؽ ُب األصل: العقد سواء بوعد أك بعهد.

  
                                                

، مادة: البن فارس ،٦بمل اللغة (،ّّٕ)ص:ا٢بميدم ، أليب عبد اهلل ما ُب الصحيحْب تفسّب غريبانظر:  (ُ)
 (.ٖٗ/ُ) (أصر)

 (.ََّ/ّكالتنوير ) التحرير( ِ)
 (.ْٗ-ُِص:) نزىة األعْب النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر (ّ)
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َْ َبْػِد ٌِيَراكِِّ حمس: فقولو  ٌِ  ِ َد اَّللَّ ْٓ ََ َحُِْلُؾَٔن َخ ِي  :فعهد اهلل  [،ِٕالبقرة:] ىجساَّلَّ
. كالنقض معناه: العهد احملكم :ا٤بيثاؽما أخذه عليهم. كا٤بيثاؽ ىنا ٗبعُب: ا٤بوثق كا٤بؤكد، ف

َُْساذًاحمس :النكث، كما قاؿ 
َ
ةٍ أ َّٔ َْ بَْػِد كُ ٌِ ا  َٓ َ ٔا ََكىَِِّت جََلَؾْج َؽْزل  ىجسَوَل حَُسُُٔ

ََ ُحَتايِػُ حمس :كقاؿ  [،ِٗ]النحل: ِي َْ إِنَّ اَّلَّ ٍَ ًْ َذ ِٓ يِْدي
َ
َق أ ْٔ ِ ـَ َ يَُد اَّللَّ ا ُحَتايُِػَٔن اَّللَّ ٍَ ََُٔم إِجَّ

ا َحُِْهُد لََعَ َجْفِصِّ  ٍَ  .[َُ]الفتح: ىجسََُسَد ـَإِجَّ
 ، فأجاب:بْب العهد كا٤بيثاؽ كاليمْبعن الفرؽ   ا٥بيتمي حجر كقد سئل ابن

لعهد ُب )لساف العرب( لو معاف العهد ا٤بوثق يقاؿ عهد إليو ُب كذا أكصاه بو ككثقو عليو كا
منها: الوصية، كالضماف، كاألمر، كالرؤية، كا٤بنزؿ؛ كأما ا٤بيثاؽ فهو العهد ا٤بؤكد باليمْب، كأما 

ما  ٍب عرض  أك بصفة من صفاتو على ما قرر ُب ٧بلو. اليمْب فهو ا٢بلف باهلل 
 .(ُ)ذكره ا٤بفسركف ُب بياف ا٤براد من العهد كا٤بيثاؽ ُب اآليات

الفرؽ بْب ، ك الفرؽ بْب العقد كالعهد، ك الفرؽ بْب العقد كالقسمكذكر ُب )الفركؽ( 
ف العقد ىو :  إالفرؽ بْب العقد كالقسم، فقاؿ: ُب الفرؽ بْب الوعد كالعهد، ك العهد كا٤بيثاؽ

كىو  ،دخلن الدار فتعقد اليمْب بدخوؿ الداركاهلل أل :تعليق القسم با٤بقسم عليو مثل قولك
ىذا  :كقولك ُب عرض كالمك  بشيءلغو من األٲباف كاللغو من االٲباف ما ٓب يعقد خالؼ ال

 .كىذا قبيح كاهلل ،حسن كاهلل
 :أم ،الفرؽ بْب العقد كالعهد أف العقد أبلغ من العهد تقوؿ عهدت إٔب فالف بكذاك 

  .ألزمتو باستيثاؽ :كعقدت عليو كعاقدتو ،ألزمتو إياه
إذا  ،أكثقت الشيء :أف ا٤بيثاؽ توكيد العهد من قولك: اؽالفرؽ بْب العهد كا٤بيثكقاؿ: 

  .أحكمت شده

                                                

 (.ِِ – ُِ:ص) ا٢بديثية الفتاكلانظر:  (ُ)
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 :٫بو قولك ،ا بشرطأف العهد ما كاف من الوعد مقركنن : الفرؽ بْب الوعد كالعهدكقاؿ: 
ِْٓدَُا إََِل حمس :قاؿ اهلل  .على ذلك فأنا عليو كما دمتى  ،كذا  كذا فعلتي   إف فعلتى  َوىََلْد َغ

كالعهد  ،علمناه أنك ال ٚبرج من ا١بنة ما ٓب تأكل من ىذه الشجرةأ :أم [،ُُٓ]طو: ىجسآَدمَ 
 .(ُ)أخلف الوعدك  ،نقض العهد :يقاؿ .٪بازيقتضي اإل الوعدك  ،يقتضي الوفاء

 كىو ا٤بيثاؽ: العهد ا٤بؤكد بيمْب، أك عهد، أك غّب ذلك،كقاؿ غّب كاحد من ا٤بفسرين: 
ألف أصل ميثاؽ موثاؽ،  ؛كالربط ك٫بوه مفعاؿ من الوثاقة كا٤بعاىدة، كىي الشدة ُب العقد

 :ا٤بواثيق ٝبع. ك كا٤بوثق: ا٤بيثاؽ. كا٤بواثقة: ا٤بعاىدة. النكسار ما قبلها ؛صارت الواك ياء
ا٤بيثاؽ: ما كثق بو العهد من القبوؿ كاإللزاـ ": . قاؿ العالمة ا٤بناكم كمجلس  ،موثق

 .(ِ)"مفعاؿ من الوثاقة :كا٢بلف. كأصلو
 . (ّ)"كا٤بيثاؽ ىو العهد ا٤بؤكد الذم قد ارتبط كانتظم" :ن العريب كقاؿ أبو بكر ب

 .ىو العهد ا٤بؤكد غاية التوكيد ظا٤بيثاؽ الغليك 
كلث  :العهد غّب احملكم كا٤بؤكد. كمنو ، كىوالولثكمن األلفاظ ذات الصلة بالعهد: 

 احملكم. كقاؿ غّبه: الولث: العهد السحاب، كىو الندل اليسّب، ىكذا فسره األصمعي.
 . (ْ)كقيل: الولث: الشيء اليسّب من العهد

 
  

                                                

 (.ٖٓ -ٕٓ)ص: لعسكرم)الفركؽ(، لباختصار كتصرؼ من ( ُ)
 (.َِّ)ص: التوقيف على مهمات التعاريف (ِ)
 (.َّٔ/ُأحكاـ القرآف ) (ّ)
 (.ِِّ/ٓ، مادة: )كلث( )النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ْ)
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 والوعد: بالعهد بالوفاء ثانًيا: ما جاء في األمر
ْوـُٔاحمس : اهلل قاؿ (كالوعد بالعهد بالوفاء األمر بابي ) :قاؿ اإلماـ النوكم 

َ
 َوأ

دِ  ْٓ ِ  ةَِػ ًْ  إِذَا اَّللَّ ْدُت َْ ا يَاحمس : كقاؿ ،[ُٗ:النحل] ىجسََع َٓ حُّ
َ
ِي أ ٔا ََ اَّلَّ ُِ ٌَ ٔا آ ْوـُ

َ
 ىجسةِاىُْػُلٔدِ أ

ٔاحمس : كقاؿ ،[ُ:ا٤بائدة] ْوـُ
َ
دِ  َوأ ْٓ ْٓدَ  إِنَّ  ةِاىَْػ  [.ّْ:اإلسراء] ىجسَمْصئًُٔل  ََكنَ  اىَْػ

ا يَاحمس :قولو  أشدّْىا كمن كثّبة، ذلك ُب كاآليات َٓ حُّ
َ
ََ  أ ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ًَ  آ ِ ا َتُلٔلُٔنَ  ل  َل  ٌَ

ْلًخا َنُبَ  2 َتْفَػئُنَ  ِ  ِْدَ غِ  ٌَ نْ  اَّللَّ
َ
ٔا أ ُ ا َتُلٔل  )صحيحي ُب كركينا [.ّ-ِ:الصف] ىجسَتْفَػئُنَ  َل  ٌَ

آيُة المنافق : ))قاؿ  اهلل رسوؿ أف  ىريرة أيب عن كمسلم(: البخارم
وإف )) ركاية: ُب زاد .(ُ)((ثالٌث: إذا َحدََّث َكَذب، وإذا َوَعَد َأْخَلف، وإذا اْؤُتِمَن َخاف

ـَ وصلَّى وزعَم أ  .(ِ)((نَّو مسلمصا
 .كفاية ذكرناه كفيما كثّبة، ا٤بعُب ّٔذا كاألحاديث

 بوعده، يفيى  أف فينبغي عنو ٗبنهي   ليس شيئنا إنساننا كعد من أف على العلماءي  أٝبعى  كقد
، ذلك كىل ؟ أك كاجبه  إٔب كا١بمهوري  حنيفة كأبو الشافعيُّ  ذىب بينهم؛ خالؼ فيو مستحبّّ

 يأٍب، ال كلكن شديدة، تنزيو كراىة ا٤بكركه كارتكب الفضل، وفات تركو فلو مستحٌب، أنو
 ذىب من أجلُّ  :ا٤بالكي  العريب بن بكر أبو اإلماـ قاؿ كاجب، أنو إٔب ٝباعةه  كذىبى 

 ارتبط إف أنو ثالثنا مذىبنا ا٤بالكية كذىبتً : قاؿ ، العزيز عبد بن عمري  ا٤بذىب: ىذا إٔب
 ذلك، ٫بو أك كذا، كلك تشتمِب ال أنك احلف أك ،كذا كلك تزكَّج: كقولو بسبب الوعدي 
ا كاف كإف الوفاء، كجب  .ٯبب ٓب ميطلقنا كعدن

                                                

 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ ،ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّصحيح البخارم ] (ُ)
))أربعه من كينَّ فيو كاف منافقنا خالصنا، كمن كانت فيو خىٍصلىةه منهينَّ كانت فيو كُب ا٢بديث:  [.ٗٓصحيح مسلم ] (ِ)

ر، كإذا خاصم فىجىر(( صحيح  نى خىاف، كإذا حدَّثى كىذىب، كإذا عاىدى غىدى عىهىا: إذا اٍؤٛبًي خىٍصلىةه من النّْفاؽ حٌب يىدى
 [.ٖٓ، مسلم ][ُّٖٕ  ،ِْٗٓ ،ّْالبخارم ]
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 كعند ا١بمهور، عند بالقبض إال تلـز ال كا٥ببة ا٥ببة، معُب ُب بأنو يوجبو ٓب من كاستدؿَّ 
 .(ُ)القبض" قبل تلـز: ا٤بالكية

 التفاقهم بفرض؛ كليس ا١بميع عند إليو مندكب بو مأمور الوعد إ٪باز: ا٤بهلب قاؿ
 .(ِ)اىػ الغرماء مع بو كعد ٗبا يضارب ال ا٤بوعود أف على

 :الفرضية، فقاؿ  عدـ على االتفاؽ دعوة ا٢بافظ ابن حجر  كتعقب
 . قليل بو القائل لكن مشهور، ا٣بالؼ فإف مردكد؛ ذلك ُب اإلٝباع "كنقل

 . (ّ)"العزيز  نب عمر بو: قاؿ من أجل :العريب  كابن الرب عبد ابن كقاؿ
 ٛبلك ىل ا٥ببة، ُب ا٣بالؼ على ا٤بسألة ىذه ُب ا٣بالؼ بعضهم كخرج: أيضنا كقاؿ

 .(ْ)قبلو أك بالقبض
 كما ا٤بسألة، ىذه ُب العلم أىل أقواؿ علمت "فإذا :قاؿ الشيخ ٧بمد األمْب 

 أف: -لمأع تعأب كاهلل- ا٤بسألة ىذه ُب ٕب يظهر الذم أف فاعلم منهم فريق كل بو استدؿ
ْلًخا َنُبَ حمس: يقوؿ  اهلل كألف ا٤بنافقْب؛ عالمات من لكونو ٯبوز؛ ال الوعد إخالؼ  ِغِْدَ  ٌَ

 ِ نْ  اَّللَّ
َ
ٔا أ ُ ا َتُلٔل  امتنع إذا الواعد كلكن الوعد، إخالؼ يشمل: عمومو كظاىر ،ىجسَتْفَػئُنَ  َل  ٌَ

 أكثر ألف عليو؛ ٯبرب كال بو يؤمر بل جربنا، بو يلـز كال بو، عليو ٰبكم ال الوعد إ٪باز من
 اهلل عند كالعلم- ٧بض  ٗبعركؼ كعد ألنو بو؛ الوفاء على ٯبرب ال أنو على األمة علماء
  .(ٓ)"-تعأب

  
                                                

 .(ُّٕ-ُّٔ )ص: األذكار (ُ)
 (.ُٕ-َٕ/ٖ) البن بطاؿ البخارم،شرح صحيح (، كانظر: َِٗ/ٓالبارم ) فتح (ِ)
 (.َِٗ/ٓالبارم ) فتح (ّ)
 (.َِٗ/ٓا٤بصدر السابق ) (ْ)
 (.ُْْ/ّأضواء البياف ) (ٓ)
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قالت:  عن عائشة ، (حسن العهد من اإلٲباف)باب: كُب )صحيح البخارم(، 
ني بثالث ما ِغْرُت على امرأة ما ِغْرُت على خديجة، ولقد َىَلَكْت قبل أف يتزوج))

سنين، ِلَما كنُت أسمُعُو يذكرىا، ولقد أمره ربو أف يُػَبشَّْرَىا ببيت في الجنة من قصب، 
َها  وإف كاف رسوؿ اهلل   .(ُ)((ليذبح الشاة ثم يُػْهِدي ِفي ُخلَِّتَها ِمنػْ

  ىذا ا٢بديث ىو إىداء النيب ُبحسن العهد " :قاؿ ابن بطاؿ 
ا لعهدىا كذلك قاؿ أبو كحفظن  ،ا منو لذمامهارعين  ؛كمعارفها  اللحم ألجوار خدٯبة

من اإلٲباف؛  البخارمىذا ا٢بديث ا٢بفاظ كرعاية ا٢برمة كا٢بق، فجعل ذلك  ُبعبيد: العهد 
 . (ِ)"بر كٝبيع أفعاؿ الرب من اإلٲباف ،ألنو فعل

٤با لو من أثر طيب،  ؛ف احَباـ العهود كا٤بواثيق كاجب إسالميكُب )فقو السنة(: "إ
كتسوية  ،ر كبّب ُب احملافظة على السالـ، كأٮبية كربل ُب فض ا٤بشكالت كحل ا٤بنازعاتكدك 

 العالقات.
كجاء ُب كالـ العرب: من عامل الناس فلم يظلمهم، كحدثهم فلم يكذّٔم، ككعدىم 

 .اىػ كظهرت عدالتو، ككجبت أخوتو، فلم ٱبلفهم، فهو ٩بن كملت مركءتو
كالوفاء ٥بم، كالصدؽ معهم دليل كماؿ ا٤بركءة،  فإف حسن معاملة الناس، ؛كىذا حق

 خوة كالصداقة.كمظهر من مظاىر العدالة، كذلك يستوجب األ
،  ا مع اهلليأمر بالوفاء ٔبميع العهود كااللتزامات، سواء أكانت عهودن  كاهلل 

ا يَاحمس أـ مع الناس، فيقوؿ: َٓ حُّ
َ
ََ  أ ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ٔا آ ْوـُ

َ
كأم تقصّب ُب الوفاء  ،(ّ)[ُ:ةا٤بائد] ىجسةِاىُْػُلٔدِ أ

                                                

 [.ِّْٓمسلم ] [،ْْٖٕ، ََْٔ، ِِٗٓ، ُّٖٖ، ُّٕٖ، ُّٖٔصحيح البخارم ] (ُ)
 -ُّٕ/ّ)  عيبيد القاسم بن سالـ ، أليبغريب ا٢بديث(، كانظر: ُِٔ/ٗ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ِ)

ُّٗ.) 
 :ُب قولو   ابن عباس عن (شعب اإلٲباف)أخرج ابن جرير كابن ا٤بنذر كابن أيب حاًب كالبيهقي ُب (ّ) 

ا يَاحمس َٓ حُّ
َ
ََ  أ ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ٔا آ ْوـُ

َ
 =ـ، كما فرض، كما حدَّ ُب القرآف كلو،يعِب: ما أحل كما حر العهود:  يعِب :ىجسُػُلٔدِةِاىْ  أ
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ا يَاحمسا، يستوجب ا٤بقت كالغضب: ا كبّبن ّٔذا االمر يعترب إٜبن  َٓ حُّ
َ
ََ  أ ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ًَ  آ ِ ا َتُلٔلُٔنَ  ل  َل  ٌَ

ْلخًا َنُبَ  2 َتْفَػئُنَ  ِ  غِِْدَ  ٌَ نْ  اَّللَّ
َ
ٔا أ ُ ا َتُلٔل  [.ّ-ِ:الصف] ىجسَتْفَػئُنَ  َل  ٌَ

ٔا حمسسو من عهد، فهو مسئوؿ عنو ك٧باسب عليو: ككل ما يقطعو االنساف على نف ْوـُ
َ
َوأ

َْٓد ََكَن َمْصئًُٔل  ِد إِنَّ اىَْػ ْٓ  .[ّْ]اإلسراء:  ىجسةِاىَْػ
ًْ حمس :قاؿ  كحق العهد مقدـ على حق الدين: ا ىَُس ٌَ اِجُروا  َٓ ًْ ُح َ ٔا َول ُِ ٌَ ََ آ ِي َواَّلَّ

اِجُروا ِإَوِن ا َٓ ٍء َخِتَّ ُح َْ ََشْ ٌِ  ًْ ِٓ ِ َْ َوَليَخ ٍْٔم ٌِ ًُ اَلََّْصُ إِلَّ لََعَ كَ َِ َذَػيَيُْس ًْ ِِف اّلِي وُك ْشتَََِْصُ
ٌِيَراٌق   ًْ ُٓ َِ ًْ َوبَيْ َُِس  [.ِٕ]األنفاؿ: ىجسةَيْ

                                                                                                                                       

(، شعب اإلٲباف ٓ/ّ(، الدر ا٤بنثور )ٕ/ِ(، ابن كثّب )ِْٓ/ٗانظر: تفسّب الطربم ) فال تغًدركا كال تنكيثوا.=
 ،ك٫بو ذلك ،كنكاح ،ؽكطال ،كنذر ،كٲبْب ،كشراء ،ىي ما عقده اإلنساف على نفسو من بيع :كقيل [.َْْٕ]

كعقدة  ،كعقدة اليمْب ،كقاؿ زيد بن أسلم، العقود ٟبس: عقدة النكاح .فيدخل ٙبتها من ا٤بسائل ما ال ٰبصى
كذكر بدؿ عقدة  ،كعقدة العهد، كعقدة ا٢بلف. أخرجو ابن جرير، كأخرج مثلو عن عبد اهلل بن عبيدة ،الشركة
 البن كىب ،(ا١بامع) ، كُب(ّْٓ/ٗ(، تفسّب الطربم )َُٓانظر: اإلكليل )ص: كعقدة البيع. :الشركة
 : قاؿ الز٨بشرم(. ك ِٖٓ/ّ. ك٫بوه ُب )أحكاـ القرآف(، للجصاص )إهنن ست(، كقاؿ: ُِٖ)ص:

 (،َُٔ/ُ." انظر: الكشاؼ )عليهم ُب دينو، من ٙبليل حاللو كٙبرٙب حرامو. كالظاىر أهنا عقود اهلل "
العقود باعتبار ا٤بعقود كالعاقد ثالثة أضرب: عقد بْب اهلل  : كقاؿ الراغب. (ِِّ/ّركح ا٤بعا٘ب )
 كقد توسع الفقهاء كعلماء  اْب....كبْب العبد، كعقد بْب العبد كنفسو، كعقد بْب العبد كغّبه من البشر

ظر: وع أف يرجع إليو ُب مظانو. كانفينبغي ٤بن أراد التوسع ُب ا٤بوضالتشريع فيها، ككضعوا ا٤بصنفات الطويلة، 
اختلف العلماء ُب لزـك الوفاء بالعهد، فقاؿ بعضهم: يلـز  كقد (.ٗٗ/ٔ) تفسّب ا٤بنار(، ِِّ/ّا٤بعا٘ب ) ركح

ا، كقاؿ بعضهم: إف أدخلو بالوعد ُب كرطة لـز الوفاء بو، كإال فال، ا، كقاؿ بعضهم: ال يلـز مطلقن الوفاء بو مطلقن 
ما أصدؽ بو الزكجة، فقاؿ: تزكج كالتـز ٥با الصداؽ كأنا أدفعو كمثالو ما لو قاؿ لو: تزكج، فقاؿ لو: ليس عندم 

عنك، فتزكج على ىذا األساس، فإنو قد أدخلو بوعده ُب كرطة التزاـ الصداؽ، كاحتج من قاؿ يلزمو، بأدلة منها 
(، ّْٖ/ّ...اْب. انظر: أضواء البياف )كبأحاديث دلت بظواىر عمومها على ذلك آيات من كتاب اهلل 

 .لة مبسوطة ُب مظاهناكا٤بسأ
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إف حسن العهد من )) :كالوفاء جزء من االٲباف، يقوؿ الرسوؿ  
 .(ُ)((اًليماف

ًْ وَ حمس كليس للوفاء جزاء إال ا١بنة: ِٓ ِ اَُاح ٌَ
َ
ًْ ِْل ُْ  ََ ِي ًْ َراُغَٔن َواَّلَّ ِدِْ ْٓ ًْ لََعَ  8َخ ُْ  ََ ِي َواَّلَّ

ًْ ُُيَاـُِظَٔن  ِٓ ِ اح َٔ
َٔارِذَُٔن  9َغيَ ْ ًُ ال ُْ وىَهَِم 

ُ
وَن  :أ ا َخاِلُ َٓ ًْ ذِي ُْ ََ يَرِذَُٔن اىْفِْرَدوَْس  ِي ىجس ;اَّلَّ

 .(ِ)[ُُ-ٖ]ا٤بؤمنوف:
ُّ ََكَن َواْذُنْر ِِف اىِْهخَاِب إِشْ حمس :نبياء كالرسل كلقد كاف الوفاء خلق األ اِخيَو إَُِّ ٍَ

ا َْٔغِد َوََكَن رَُشًٔل َُبِيًّ ْ ك٩با يبْب من القرآف شدة صدقو ُب كعده: أنو " .(ّ)["ْٓ]مرٙب: ىجسَغادَِق ال
ٍب كَب ّٔذا الوعد، كمن كَب بوعده ُب تسليم نفسو للذبح فإف  ،كعد أباه بصربه لو على ذٕبو

ْْعَ كَاَل يَا حمس :ؿ ذلك من أعظم األدلة على عظيم صدقو ُب كعده، قا ُّ الصَّ َػ ٌَ ا ةَيََؼ  ٍَّ ـَيَ
ا حُْؤَمُر َشَخِجُدِّن  ٌَ ةَِج اْذَػْو 

َ
اذَا حََرى كَاَل يَا أ ٌَ ذََْبَُم ـَاجُْظْر 

َ
ّّنِ أ

َ
َِاِم أ ٍَ ْ َرى ِِف ال

َ
 إِْن َطاءَ ُبَِنَّ إِّّنِ أ

 ََ اةِرِي ََ الػَّ ٌِ  ُ ا حمسبو ُب قولو:  كفاءه كقد بْب  فهذا كعده. ،[َُِ]الصافات: ىجساَّللَّ ٍَّ ـَيَ
ُّ لِيَْجتِْيِ  ا َوحَيَّ ٍَ ْشيَ

َ
ُب ىذه اآلية الكرٲبة على نبيو إ٠باعيل  كثناؤه  [.َُّ]الصافات: ىجسأ

، كىذا  :مفهـو ٨بالفتو :بصدؽ الوعد يفهم من دليل خطابو أعِب أف إخالؼ الوعد مذمـو
ًْ َُِفاكًا ِِف حمس :كقولو   ،ا ُب مواضع أخر من كتاب اهلل ا٤بفهـو قد جاء مبينن  ُٓ ْخَلَت

َ
ـَأ

ٔا يَْسِذةُٔنَ  ا ََكُُ ٍَ ِ ا وََغُدوهُ َوب ٌَ  َ ٔا اَّللَّ ْخيَُف
َ
ا أ ٍَ ِ ُّ ة َُ ْٔ ًْ إََِل ئَِْم يَيَْل ِٓ ِ ..إٔب غّب [ٕٕ]التوبة: ىجسكُئُب

 .(ْ)ذلك

                                                

 تقدـ.( ُ)
ًْ َراُغَٔن حمس ُب )ا٤بعارج(: قولو  :ك٫بوه( ِ) ِدِْ ْٓ ًْ وََخ اَُاحِِٓ ٌَ

َ
ًْ ِْل ُْ  ََ ِي َٔن  32َواَّلَّ ٍُ ِ ًْ كَان اَداحِِٓ َٓ ًْ بَِظ ُْ  ََ ِي  33َواَّلَّ

ًْ ُُيَاـُِظَٔن  ًْ لََعَ َغًَلحِِٓ ُْ  ََ ِي ْهَرُمٔنَ  34َواَّلَّ ٌُ َِّاٍت  وىَهَِم ِِف َج
ُ
 [.ّٓ-ِّ]ا٤بعارج: ىجس35 أ

 (.َِٕ-ٗٗٔ/ِ) السنة فقو (ّ)
 (.ّْٕ/ّأضواء البياف )( ْ)
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، كىو خركج عن الطاعة،  -كما تقدـ-كاإلخالؼ ُب الوعد من صفات أىل النفاؽ 
ا حمس: كما قاؿ اهلل  ٌَ ًْ ىََفاِشلِْيَ َو ُْ ْزََثَ

َ
ٍد ِإَوْن وََجْدَُا أ ْٓ َْ َخ ٌِ  ًْ ْزََثِِْ

َ
 ىجسوََجْدَُا ِْل

 [.َُِ]األعراؼ:
ْٓدٍ حمس : فقولو َْ َخ أك من كفاء بعهد عهده  ، من طاعة لألنبياءأم:  ىجسٌِ

ا، أك عهد يـو الذر، أك ما ركز ُب عقو٥بم من إليهم مع الرسل أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئن 
 .(ُ)الفسق: ا٣بركج عن الطاعة، أك خيانة العهد ىجسىََفاِشلِْيَ حمس ككجوب شكره. معرفتو

ََ حمس : كقاؿ ٌِ  ََّ ََّ َوََلَُهَٔج َر دَّ َْ ـَْؾيِِّ ََلَػَّ ٌِ َْ آحَاَُا  َ ىَهِ َد اَّللَّ َْ َْ ََع ٌَ  ًْ ُٓ ٌِِْ َو
اِِلَِْي  ْٔا وَ  75الػَّ ىَّ َٔ ٔا ةِِّ َوحَ َْ ـَْؾيِِّ ََبِيُ ٌِ  ًْ ُْ ا آحَا ٍَّ ْػرُِؽَٔن ـَيَ ٌُ  ًْ ُْ76  ًْ ِٓ ِ ًْ َُِفاكًا ِِف كُئُب ُٓ ْخَلَت

َ
ـَأ

ٔا يَْسِذةُٔنَ  ا ََكُُ ٍَ ِ ا وََغُدوهُ َوب ٌَ  َ ٔا اَّللَّ ْخيَُف
َ
ا أ ٍَ ِ ُّ ة َُ ْٔ  [.ٕٕ-ٕٓ]التوبة: ىجسإََِل ئَِْم يَيَْل

دْةَاَر َوََك حمسكقاؿ: 
َ
ىَُّٔن اْْل َٔ َْ َرتُْو َل يُ ٌِ  َ ُدوا اَّللَّ َْ ٔا ََع ِ َمْصئًُٔل َوىََلْد ََكُُ ُْٓد اَّللَّ كُْو  15َن َخ

خَُّػَٔن إِلَّ كَيِيًًل  ٍَ وِ اىَْلخِْو ِإَوذًا َل ُت
َ
ِْٔت أ ٍَ ْ ََ ال ٌِ  ًْ ًُ اىْفَِراُر إِْن ـََرْرُت َْ َحَِْفَػُس -ُٓ]األحزاب:  ىجسىَ

َْ نَِخاٍب حمس: [، كقاؿ ُٔ ٌِ  ًْ ا آحَيُْخُس ٍَ َ ٌِيَراَق اَلَّبِّيَِْي ل  ُ َخَذ اَّللَّ
َ
ًْ  ِإَوذْ أ ًَّ َجاءَُز ٍث ُث ٍَ وَِخْه

ًْ إِْْصِ  ًْ لََعَ ذَىُِس َخْذُت
َ
ًْ َوأ كَْرْرُت

َ
أ
َ
ُّ كَاَل أ َُّ ًْ ََلُْؤٌُُِنَّ ةِِّ َوََلََُِْصُ َػُس ٌَ ا  ٍَ ِ ٌق ل ٔا رَُشٌٔل ُمَػّدِ ُ ي كَال

 ََ اِِْدي ََ الظَّ ٌِ  ًْ َػُس ٌَ َُا 
َ
ُدوا َوأ َٓ كَْرْرَُا كَاَل ـَاْط

َ
َّلَّ َبْػَد  81أ َٔ َْ حَ ٍَ ًُ اىَْفاِشُلَٔن َذ ُْ وىَهَِم 

ُ
ذَلَِم ـَأ

ػ [.ِٖ-ُٖ]آؿ عمراف:ىجس82
َـّ اهلل  من نقض العهد مبيننا سوء عاقبة من نقض، كحسن حاؿ كمآؿ من  كقد ذ

ا حمس :أكَب بعهده، فقاؿ  َْ ْٔنِيِد اَن َبْػَد حَ ٍَ ْح
َ
ٔا اْْل ًْ َوَل َتُِْلُؾ ْدُت َْ ِ إِذَا ََع ِد اَّللَّ ْٓ ٔا ةَِػ ْوـُ

َ
َوأ

ا َتْفَػئَُن َوكَْد جَ  ٌَ  ًُ َ َحْػيَ ًْ َنفِيًًل إِنَّ اَّللَّ َ َغيَيُْس ًُ اَّللَّ ا  91َػيُْخ َٓ َ ٔا ََكىَِِّت َجَلَؾْج َؽْزل َوَل حَُسُُٔ
 ًْ َُِس ًْ َدَخًًل ةَيْ اَُُس ٍَ ْح

َ
َُْساذًا تَخَِّخُذوَن أ

َ
ٍة أ َّٔ َْ َبْػِد كُ   [.ِٗ-ُٗ]النحل: ىجسٌِ

  

                                                

 (.ِْْ/ِ(، النكت كالعيوف )ْْٗ /ُ)عز الدين بن عبد السالـ تفسّب  (ُ)
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ِ حمس ِد اَّللَّ ْٓ وا ةَِػ َٔن َوَل تَْظََتُ ٍُ ًْ َتْػيَ ًْ إِْن ُنِْخُ َٔ َخْْيٌ ىَُس ُْ  ِ ا ِغَِْد اَّللَّ ٍَ ًِا كَيِيًًل إِجَّ ٍَ ا  95َث ٌَ

ِ ةَاقٍ  ا ِغَِْد اَّللَّ ٌَ ًْ َحَِْفُد َو  [.ٔٗ-ٓٗ]النحل:ىجس ِغَِْدُز
كللوفاء بالعهد ٜبرات عظيمة، كآثار طيبة تعود على العبد با٣بّب ُب الدنيا كاآلخرة، 

عبد ُب نفسو، كحسن تعاملو مع اآلخرين، فهو يبِب عالقات على فالوفاء دليل صالح ال
أسس راسخة من الصدؽ كاحملبة كسائر األخالؽ الفاضلة، كيبتعد عن ا٣بيانة كسائر األخالؽ 
الذميمة، فتثمر تلك العالقات ثقة من اآلخرين كتعامالن حسننا، يدـك كال ينقطع، كما أهنا 

 تمع، كأجرنا عظيمنا ُب اآلخرة. تثمر صالحنا كٛباسكنا بْب أفراد آّ
ةَََل حمس: ، قاؿ اهلل كٰببونو الذين ٰببهم اهلل  الوفاء بالعهد من صفات ا٤بتقْبف

خَّلِْيَ  ٍُ ْ َ ُُيِبُّ ال ِْٓدهِ َواتَََّق ـَإِنَّ اَّللَّ ْوََف ةَِػ
َ
َْ أ ٌْٓد حمس [،ٕٔ]آؿ عمراف: ىجسٌَ ٍُْْشِكَِْي َخ َنيَْؿ يَُسُٔن لِيْ

ِ وَغِ  ْصِجدِ ِغَِْد اَّللَّ ٍَ ْ ًْ ِغَِْد ال ْدُت َْ ََ ََع ِي ٔا  َِْد رَُشِِٔلِ إِلَّ اَّلَّ ٍُ ًْ ـَاْشَخلِي ٔا ىَُس ا اْشَخَلاُم ٍَ اِْلََراِم َذ
خَّلِْيَ  ٍُ ْ َ ُُيِبُّ ال ًْ إِنَّ اَّللَّ ُٓ َ  [.ٕ]التوبة:  ىجسل

: قاؿ اهلل ينقضوف ا٤بيثاؽكال  كمن صفات أكٕب األلباب أهنم يوفوف بعهد اهلل 
: ْْلَاِب إِجَّ حمس

َ
ولُٔ اْْل

ُ
ُر أ ا َحَخَذنَّ ٍِيَراَق  19ٍَ ْ ِ َوَل َحُِْلُؾَٔن ال ِد اَّللَّ ْٓ ٔـَُٔن ةَِػ ََ يُ ِي -ُٗ]الرعد: ىجساَّلَّ

َِ.] 
جزاؤىم جىنَّةن عليو، فكاف  كمن صفات األبرار أهنم يوفوف بالنذر كما عاىدكا اهلل 

، ككقاية من عذاب اهلل  ةَْراَر حمس : اهلل  ُب اآلخرة، كما قاؿ كثوابنا جزيالن
َ
إِنَّ اْْل

ا ََكـًُٔرا  َٓ ٍس ََكَن ِمَزاُج
ْ
َْ َنأ ٌِ بَُٔن  ا َتْفِجًْيا  5يَْْشَ َٓ ُروَج ِ ُحَفّجِ ا ِغَتاُد اَّللَّ َٓ ِ  6َخيًِْا يَْْشَُب ة

هُ ُمْصَخِفًْيا  ا ََكَن َْشُّ ًٌ ْٔ ٔـَُٔن ةِاَلَّْذرِ َويََخاـَُٔن يَ ِ  7يُ َػاَم لََعَ ُخّت َٔن اىفَّ ٍُ ا َويُْفػِ ًٍ ِّ مِْصِهيًِا َويَتِي
ِشًْيا 

َ
ًْ َجَزاًء َوَل ُطُهًٔرا  8َوأ ٌُِِْس ِ َل ُُرِيُد  َْٔجِّ اَّللَّ ِ ًْ ل ُس ٍُ ا جُْفػِ ٍَ َِا  9إِجَّ ِ َْ َربّ ٌِ إَُِّا ََنَاُف 

ٍَْفرِيًرا  ًٔشا َر ا َخُت ًٌ ْٔ ةً َوُسُ  :يَ ًْ َُْْضَ ُْ ا ُ َْشَّ َذلَِم اِْلَِْٔم َوىَلَّ ًُ اَّللَّ ُْ َٔكَا ا  ;وًرا ـَ ٍَ ِ ًْ ة ُْ وََجَزا
ًث وََخرِيًرا  َِّ وا َج  [.ُِ-ٓ]اإلنساف: ىجس>َغَبُ
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 عليو فسيناؿ ُب اآلخرة أجرنا عظيمنا، كيكفر اهلل  كمن أكَب ٗبا عاىد اهلل 
ْجرً حمس :: قاؿ اهلل ، كيدخلو ا١بنةالسيئاتعنو 

َ
َ ـََصُيْؤتِيِّ أ ُّ اَّللَّ َد َغيَيْ َْ ا ََع ٍَ ِ ْوََف ة

َ
َْ أ ٌَ ا َو

ا ًٍ ٔا حمس: [، كقاؿ َُ]الفتح: ىجسَغِظي ْوـُ
َ
ًْ َوأ ٍُْج َغيَيُْس جَْػ

َ
ِِتَ اىَِِّت أ ٍَ انِيَو اذُْنُروا ُِْػ يَا ةَِِن إِْسَ

 ًْ ِدُك ْٓ وِف ةَِػ
ُ
ِْٓدي أ  [.َْ]البقرة: ىجسةَِػ

أف  :ككصيتو الٍب أخذ على بِب إسرائيل ُب التوراة  عهدي اهلل: قاؿ الطربم 
، كأهنم ٯبدكنو مكتوبنا عندىم ُب التوراة أنو نيب  د يبيّْنوا للناس أمر ٧بم أنو رسوؿه

 . اهلل، كأف يؤمنوا بو كٗبا جاء بو من عند اهلل
ًْ حمس ِدُك ْٓ وِف ةَِػ

ُ
: كعهديه إياىم أهنم إذا فعلوا ذلك أدخلهم ا١بنة، كما قاؿ جل ثناؤه: ىجسأ

انِيَو َوبََػرَِْ حمس ٌِيرَاَق ةَِِن إِْسَ  ُ َخَذ اَّللَّ
َ
َْ َوىََلْد أ ِ ًْ ىَه َػُس ٌَ ُ إِّّنِ  ًُ اثَِْنْ َغَْشَ َُلِيًتا َوكَاَل اَّللَّ ُٓ ٌِِْ ا 

ًِا  َ كَرًْؽا َخَص ًُ اَّللَّ كَْرْؽخُ
َ
ًْ َوأ ُْ ٔ ٍُ ْرُت ًْ ةِرُُشَِل وََغزَّ ِْخُ ٌَ ََكةَ َوآ ًُ الزَّ ًَلةَ َوآحَيُْخ ًُ الػَّ ُخ ٍْ َر

َ
َزّفَِرنَّ أ

ُ
َْل

َِّسُ  ْدِخيَ
ُ
ًْ َوَْل ًْ َشيِّئَاحُِس ًْ َخُِْس ٌُِِْس َْ َزَفَر بَْػَد ذَلَِم  ٍَ اُر َذ َٓ جْ

َ
ا اْْل َٓ ِ َْ ََتْخ ٌِ َِّاٍت َتْرِي  ًْ َج

بِيوِ  اَء الصَّ َٔ  [.ُِ]ا٤بائدة: ىجسَذَلْد َؽوَّ َش
َُِٔن حمسككما قاؿ:  ٌِ َِا يُْؤ ِ ًْ ةِآيَاح ُْ  ََ ِي ََكةَ َواَّلَّ ََ َحخَُّلَٔن َويُْؤحَُٔن الزَّ ِي ا لَِّلَّ َٓ ْزُخُت

َ
ِي 156ـََصأ ََ اَّلَّ

 
ْ
ْْنِيِو يَأ َراةِ َواْْلِ ْٔ ًْ ِِف اَلَّ ُْ ْهُخٔبًا ِغَِْد ٌَ  ُّ ِي ََيُِدوَُ َّ اَّلَّ ّّمِ

ُ
ْػُروِف يَتَّتُِػَٔن الرَُّشَٔل اَلَِِّبَّ اْْل ٍَ ْ ًْ ةِال ُْ ُمُر

ًُ اْْلََتانَِد َويََؾ  ِٓ يَِّتاِت َويَُدّرُِم َغيَيْ ًُ اىفَّ ُٓ َ َِْهرِ َويُِدوُّ ل ٍُ ْ َِ ال ًْ َغ ُْ ا َٓ ًْ َويَِْ ُْ ًْ إِْْصَ ُٓ ُع َخِْ
 ُْ
ُ
ِي أ َر اَّلَّ ٔا اَلُّٔ َتُػ وهُ َواتَّ ُروهُ َوَََُصُ ٔا ةِِّ وََغزَّ ُِ ٌَ ََ آ ِي ًْ ـَاَّلَّ ِٓ ْؽًَلَل اىَِِّت ََكَُْج َغيَيْ

َ
ُّ َواْْل َػ ٌَ زَِل 

ْفيُِدٔنَ  ٍُ ْ ًُ ال ُْ وىَهَِم 
ُ
ُْ حمس :وكال  ،(ُ)[ُٔٓ -ُٔٓ ]األعراؼ: ىجسأ

ُ
ا أ ٍَ جَّ

َ
ًُ أ َْ َحْػيَ ٍَ َذ

َ
زَِل إَِِلَْم أ

ْْلَاِب 
َ
ولُٔ اْْل

ُ
ُر أ ا َحَخَذنَّ ٍَ ْخََم إِجَّ

َ
َٔ أ ُْ  َْ ٍَ َْ َربَِّم اِْلَقُّ َن ِ َوَل َحُِْلُؾَٔن  19ٌِ ِد اَّللَّ ْٓ ٔـَُٔن ةَِػ ََ يُ ِي اَّلَّ

ٍِيَراَق  ْ ًْ َويَخَ  20ال ُٓ َن َربَّ ْٔ ْن ئَُغَو َويَْخَظ
َ
ُ ةِِّ أ َمَر اَّللَّ

َ
ا أ ٌَ ََ يَِػئَُن  ِي َٔء اِْلَِصاِب َواَّلَّ  21اـَُٔن ُش

ا وََغًَلجَِيثً  ًْ ِسًّ ُْ َِا ا َرزَْر ٍَّ ٔا ِم جَْفُل
َ
ًَلةَ َوأ ٔا الػَّ كَاُم

َ
ًْ َوأ ِٓ ِ وا اةْخَِؾاَء وَْجِّ َربّ ََ َغَبُ ِي  َويَْدرَُءوَن َواَّلَّ

                                                

 (.ٖٓٓ -ٕٓٓ/ُتفسّب الطربم )( ُ)
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ارِ  ًْ ُخْلَِب الَّ ُٓ َ وىَهَِم ل
ُ
يِّئََث أ َِثِ الصَّ َِّاُت َغْدٍن يَْدُخيُ  22ةِاِْلََص ًْ َج ِٓ ِ َْ آةَان ٌِ َْ َغيََح  ٌَ ا َو َٓ َٔج

ِ ةَاٍب 
َْ ُُكّ ٌِ  ًْ ًَلنَِهُث يَْدُخئَُن َغيَيِْٓ ٍَ ْ ًْ َوال ِٓ ِ ًْ َوُذّرِيَّاح ِٓ ْزَواِج

َ
ًْ  23َوأ ُت ا َغَبْ ٍَ ِ ًْ ة َشًَلٌم َغيَيُْس

ارِ  ًَ ُخْلَِب الَّ  [.ِْ-ُٗ]الرعد:  ىجس24ـَِِْػ
٤بسلمْب مع غّبىم، حٌب كإف كانوا من كالوفاء بالعهد كا٤بيثاؽ ىو أساس ُب تعامل ا

َِ حمس :األعداء، كىو من أسباب األمن كحفظ ا٢بقوؽ: قاؿ اهلل  ًْ ِِف اّلِي وُك ِإَوِن اْشتَََِْصُ
ئَُن ةَِػْيٌ  ٍَ ا َتْػ ٍَ ِ ُ ة ٌِيرَاٌق َواَّللَّ  ًْ ُٓ َِ ًْ َوبَيْ ٍم ةَيَُِْس ْٔ ًُ اَلََّْصُ إِلَّ لََعَ كَ  [.ِٕ]األنفاؿ: ىجسَذَػيَيُْس

 .كسوء مغبَّة ا٣بىٍَب كنقض العهد، جزاء الناكًث كثوابي الواُبللعباد   اهلل فبْب
َوىََلْد حمس :فقاؿ  بْب الكفر كنقض العهد قرف اهلل كلعظم شأف العهد فقد 

َٔن  ٍُ ِ ًْ َظال جُْخ
َ
َْ بَْػِدهِ َوأ ٌِ ًُ اىْػِْجَو  َْذتُ ًَّ اَتَّ َِاِت ُث ِ ًْ ُمََٔس ةِاْْلَيّ   92َجاَءُز

َ
ًْ ِإَوذْ أ َخْذَُا ٌِيَراكَُس

ٔا ِِف  ْْشِبُ
ُ
َِا َوأ َِا وََغَػيْ ٍِْػ ٔا َش ُ ٔا كَال ُػ ٍَ ةٍ َواْش َّٔ ًْ ةُِل َِاُز ا آحَيْ ٌَ َٔر ُخُذوا  ًُ اىفُّ ْٔكَُس َِا ـَ ًُ َوَرَذْػ ِٓ ِ كُئُب

ٌَِِِْي  ًْ ُمْؤ ًْ إِْن ُنُِْخ اُُُس ٍَ ًْ ةِِّ إِي ُمرُُز
ْ
ا يَأ ٍَ ًْ كُْو ةِئَْص  [.ّٗ-ِٗ]البقرة: ىجس93اىْػِْجَو ةُِسْفرِِْ

إٔب العباد بتكاليف فيها صالح حا٥بم كمعادىم، كهناىم عن أمور  كقد عهد اهلل 
 فيها فساد حا٥بم كمعاشهم، كسوء مآ٥بم.

َِ إِْخَصاًُا حمس :قاؿ اهلل  يْ اِلَ َٔ ْ َ َوبِال انِيَو َل تَْػُتُدوَن إِلَّ اَّللَّ ٌِيَراَق ةَِِن إِْسَ َخْذَُا 
َ
ِإَوذْ أ

ْخُ َوذِي اىْ  ِلَّ َٔ ًَّ حَ ََكةَ ثُ ٔا الزَّ ًَلةَ َوآحُ ٔا الػَّ ٍُ رِي
َ
َِّاِس ُخْصًِا َوأ ٔا لِي ُ َصانِِْي َوكُٔل ٍَ ْ ًْ إِلَّ ُلْرََب َواِْلَخَاَّم َوال

ْػرُِؽٔنَ  ٌُ  ًْ جُْخ
َ
ًْ َوأ ٌُِِْس ٔا ةِِّ َطيْئًا حمس :كقاؿ  [،ّٖ]البقرة: ىجسكَيِيًًل  َ َوَل تُْْشُِك َواْخُتُدوا اَّللَّ

 ْ َصانِِْي َواْْلَارِ ذِي اىُْلْرََب َواْْلَارِ اْْلُُِِب َوبِال ٍَ ْ َِ إِْخَصاًُا َوبِِذي اىُْلْرََب َواِْلَخَاَّم َوال يْ اِلَ َٔ
َْ ََكَن ُُمَْخاًل ـَخُ  ٌَ َ َل ُُيِبُّ  ًْ إِنَّ اَّللَّ اُُُس ٍَ ْح

َ
ا َميََهْج أ ٌَ بِيِو َو َِ الصَّ اِخِب ةِاْْلَِِْب َواةْ ًٔرا َوالػَّ

36  ِ ْخخَْدَُا اَّلَّ
َ
َْ ـَْؾيِِّ َوأ ٌِ  ُ ًُ اَّللَّ ُْ ا آحَا ٌَ َٔن  ٍُ ُمُروَن اَلَّاَس ةِاْْلُْخِو َويَْسُخ

ْ
ََ َحتَْخئَُن َويَأ ي
ًِا  ِٓي ََ َغَذاةًا ُم ًْ حمس :كقاؿ  [،ّٕ-ّٔ]النساء: ىجس37لِيََْكـِرِي ا َخرََّم َربُُّس ٌَ حُْو 

َ
ْٔا أ َ كُْو َتَػال

ٔا ةِِّ  لَّ تُْْشُِك
َ
ًْ أ ًْ  َغيَيُْس َُ َُْرزُكُُس َْ إِْمًَلٍق ََنْ ٌِ  ًْ ْوَلَدُز

َ
ٔا أ َِ إِْخَصاًُا َوَل َتْلخُيُ يْ اِلَ َٔ ْ َطيْئًا َوبِال

 ُ َم اَّللَّ ٔا اَلَّْفَس اىَِِّت َخرَّ ََ َوَل َتْلُخيُ ا َبَف ٌَ ا َو َٓ ٌِِْ َر  َٓ ا َظ ٌَ َٔاِخَض  ٔا اىَْف ًْ َوَل َتْلَربُ ُْ إِلَّ ةِاِْلَّقِ  ِإَويَّا



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

354 

 

 ًْ ًْ تَْػلِئَُن  َذىُِس ًْ ةِِّ ىََػيَُّس اُز َُ َخِتَّ َحتْيَُؼ  151وَغَّ ْخَص
َ
ًِ إِلَّ ةِاىَِِّت ِِهَ أ اَل اِْلَتِي ٌَ ٔا  َوَل َتْلَربُ

ٔا  ُ ًْ ـَاْغِدل ا ِإَوَذا كُيُْخ َٓ ٍِزَياَن ةِاىْلِْصِؿ َل َُُسيُِّؿ جَْفًصا إِلَّ وُْشَػ ْ ٔا اىَْهيَْو َوال ْوـُ
َ
هُ َوأ ُطدَّ

َ
َ أ ْٔ ََكَن َذا َول

ُروَن  ًْ حََذنَّ ًْ ةِِّ ىََػيَُّس اُز ًْ َوغَّ ٔا ذَىُِس ْوـُ
َ
ِ أ ِد اَّللَّ ْٓ  [.ُِٓ-ُُٓ]األنعاـ: ىجس152كُْرََب َوبَِػ

كٛبادل ُب معصيتو: ما جاء ، كمن الوعيد الشديد ُب حق من نقض عهد اهلل  
يا )فقاؿ: ) قاؿ: قاؿ: أقبل علينا رسوؿ اهلل  عن ابن عمر ُب ا٢بديث: 

معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ باهلل أف تدركوىن: لم تظهر الفاحشة 
في قـو قط، حتى يعلنوا بها، إًل فشا فيهم الطاعوف، واألوجاع التي لم تكن مضت في 
أسالفهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكياؿ والميزاف، إًل أخذوا بالسنين، وشدة 

هم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إًل منعوا القطر من السماء، المئونة، وجور السلطاف علي
ولوًل البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد اهلل، وعهد رسولو، إًل سلط اهلل عليهم عدوا 
من غيرىم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب اهلل، ويتخيروا مما 

 .(ُ)((أنزؿ اهلل، إًل جعل اهلل بأسهم بينهم
 :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كُب ركاية: عن عبد اهلل بن بريدة، عن أبيو 

ما نقض قـو العهد قط، إًل كاف القتل بينهم، وًل ظهرت الفاحشة في قـو قط، إًل ))

                                                

ناد. كأخرجو [، كقاؿ: صحيح اإلسِّٖٔ[، كا٢باكم ]ُٕٓٔ[، كالبزار ]َُْٗ( أخرجو ابن ماجو كاللفظ لو ]ُ)
 (.  قاؿ ا٥بيثمئَِ/ّٓ[، كابن عساكر )َِّْ(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ّّّ/ٖأيضنا: أبو نعيم )
 (ٓ/ُّٕ."ركاه البزار كرجالو ثقات" :) 
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ُب  ،(ُ)((سلط اهلل عليهم الموت، وًل منع قـو الزكاة، إًل حبس اهلل عنهم القطر
 ، أم: با١بدب كالقحط.(ِ)((ىم اهلل بالسنينما منع قـو الزكاة إًل ابتالا٢بديث: ))

فتبْب أف من أسباب البالء، ككقوع الظلم كالقتل، كالقحط كا١بدب كالفقر، كالضعف 
 كتسلط األعداء: نقض العهود كا٤بواثيق.

 ،اللعنكقد بينٍت اآلياتي أف عاقبة نقض العهد: ا٣بسراف، كالعذاب األليم ُب اآلخرة، ك 
ٌِيرَاكِِّ حمس :قىب. قاؿ اهلل ، كسوء العكقسوة القلوب َْ َبْػِد  ٌِ  ِ َْٓد اَّللَّ ََ َحُِْلُؾَٔن َخ ِي اَّلَّ

ونَ  ًُ اْْلَاِسُ ُْ وىَهَِم 
ُ
رِْض أ

َ
ْن ئَُغَو َويُْفِصُدوَن ِِف اْْل

َ
ُ ةِِّ أ َمَر اَّللَّ

َ
ا أ ٌَ  [،ِٕ]البقرة: ىجسَويَْلَفُػَٔن 

ِ وَ حمس :كقاؿ  ِد اَّللَّ ْٓ وَن ةَِػ ََ يَْظََتُ ِي ًْ ِِف اْْلِخَرةِ إِنَّ اَّلَّ ُٓ َ وىَهَِم َل َخًَلَق ل
ُ
ًِا كَيِيًًل أ ٍَ ًْ ثَ ِٓ ِ اُ ٍَ ْح

َ
أ

 ًٌ ِِل
َ
ًْ َغَذاٌب أ ُٓ َ ًْ َول ِٓ ثِ َوَل يَُزّكِي ٌَ ًْ ئََْم اىْلَِيا ِٓ ُ َوَل َحُِْظُر إَِِلْ ًُ اَّللَّ ُٓ ٍُ ِ [، ٕٕ]آؿ عمراف: ىجسَوَل يَُسيّ

ٌِيَراَق ةَِِن حمس  :كقاؿ   ُ َخَذ اَّللَّ
َ
ُ إِّّنِ َوىََلْد أ ًُ اثَِْنْ َغَْشَ َُلِيًتا َوكَاَل اَّللَّ ُٓ ٌِِْ َِا  انِيَو َوبََػرْ  إِْسَ

 َ ًُ اَّللَّ كَْرْؽخُ
َ
ًْ َوأ ُْ ٔ ٍُ ْرُت ًْ ةِرُُشَِل وََغزَّ ُِْخ ٌَ ََكةَ َوآ ًُ الزَّ ًَلةَ َوآحَيْخُ ًُ الػَّ ُخ ٍْ َر

َ
َْ أ ِ ًْ ىَه َػُس ًِا ٌَ كَرًْؽا َخَص

ًْ َشيِّئَا َزّفَِرنَّ َخُِْس
ُ
َْ َزَفَر َبْػَد َْل ٍَ اُر َذ َٓ جْ

َ
ا اْْل َٓ ِ َْ ََتْخ ٌِ َِّاٍت َتْرِي  ًْ َج َُِّس ْدِخيَ

ُ
ًْ َوَْل حُِس

بِيِو  اَء الصَّ َٔ ًْ َذَلْد َؽوَّ َش ٌُِِْس ًْ كَاِشيَثً  >َذلَِم  ُٓ ًْ وََجَػيَِْا كُئُبَ ُْ ا َِّ ًْ ىََػ ُٓ ٌِيَراَر  ًْ ِٓ ا َجْلِؾ ٍَ  ىجسـَتِ
ِ حمسكقاؿ:  [،ُّ-ُِ]ا٤بائدة: ْن َواَّلَّ

َ
ُ ةِِّ أ َمَر اَّللَّ

َ
ا أ ٌَ ٌِيرَاكِِّ َويَْلَفُػَٔن  َْ َبْػِد  ٌِ  ِ َْٓد اَّللَّ ََ َحُِْلُؾَٔن َخ ي

ارِ  ُٔء الَّ ًْ ُش ُٓ َ َُِث َول ًُ اليَّْػ ُٓ َ وىَهَِم ل
ُ
رِْض أ

َ
َخْذَُا حمس كقاؿ:[، ِٓ]الرعد: ىجسئَُغَو َويُْفِصُدوَن ِِف اْْل

َ
ِإَوذْ أ

انِيَو َل تَ  َصانِِْي ٌِيَراَق ةَِِن إِْسَ ٍَ ْ َِ إِْخَصاًُا َوذِي اىُْلْرََب َواِْلََخاَّم َوال يْ اِلَ َٔ ْ َ َوبِال ْػُتُدوَن إِلَّ اَّللَّ
 ًْ جْخُ

َ
ًْ َوأ ٌُِِْس ًْ إِلَّ كَيِيًًل  ُْخ ِلَّ َٔ ًَّ حَ ََكةَ ُث ٔا الزَّ ًَلةَ َوآحُ ٔا الػَّ ٍُ رِي

َ
ًِا َوأ َِّاِس ُخْص ٔا لِي ُ ْػرُِؽَٔن  َوكُٔل ٌُ83 

                                                

، ككافقو الذىيب. "صحيح على شرط مسلم"[، كاللفظ لو، كقاؿ: ِٕٕٓ[، كا٢باكم ]ّْْٔ( أخرجو البزار ]ُ)
(: "ركاه ِٗٔ/ٕ[. قاؿ ا٥بيثمي )ََّْ[، كُب )شعب اإلٲباف( ]ّٕٗٔقي ُب )السنن( ]كأخرجو أيضنا: البيه

 البزار، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب رجاء بن ٧بمد كىو ثقة".
(: ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط(، كرجالو ٔٔ/ّ)  [. قاؿ ا٥بيثميْٕٕٓ( أخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]ِ)

 [.َْٗفوائد( ]ثقات". كأخرجو أيضنا: ٛباـ ُب )ال
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َخذْ 
َ
ًْ ِإَوذْ أ كَْرْرُت

َ
ًَّ أ ًْ ثُ َْ دِيَارُِك ٌِ  ًْ جُْفَصُس

َ
ًْ َوَل َُتْرُِجَٔن أ اءَُز ٌَ ًْ َل تَْصفُِهَٔن دِ َُا ٌِيَراكَُس

ُدوَن  َٓ ًْ تَْظ جُْخ
َ
ًْ  84َوأ َْ دِيَارِِْ ٌِ  ًْ ٌُِِْس ًْ َوَُتْرُِجَٔن ـَرِيًلا  جُْفَصُس

َ
ُؤَلءِ َتْلُخئَُن أ َْ  ًْ جْخُ

َ
ًَّ أ ثُ

ُروَن َغيَيْ  َْ ًْ َتَظا ُٓ ًْ إِْخَراُج ٌم َغيَيُْس َٔ ُُمَرَّ ُْ ًْ َو ُْ َشاَرى ُتَفاُدو
ُ
ًْ أ حُُٔك

ْ
ًِ َواىُْػْدَواِن ِإَوْن يَأ ذْ ًْ ةِاْْلِ ِٓ

ًْ إِلَّ ِخْزٌي ِِف  ٌُِِْس َْ َحْفَػُو َذلَِم  ٌَ ا َجَزاُء  ٍَ َُِٔن ةَِتْػِؼ اىِْهخَاِب َوحَْسُفُروَن ةَِتْػٍؼ َذ ٌِ َذُخْؤ
َ
أ

جْيَ  ئَُن اِْلََياةِ الُّ ٍَ ا َتْػ ٍَّ ُ ةَِؾاـٍِو َخ ا اَّللَّ ٌَ َطّدِ اىَْػَذاِب َو
َ
ثِ يَُردُّوَن إََِل أ ٌَ َْٔم اىْلَِيا ََ  85ا َويَ ِي وىَهَِم اَّلَّ

ُ
أ

وَن  ًْ ُحََِْصُ ُْ ًُ اىَْػَذاُب َوَل  ُٓ ُؿ َخِْ ِ ـًََل َُيَفَّ جَْيا ةِاْْلِخَرة ُوا اِْلََياةَ الُّ ػ [،ٖٔ-ّٖ]البقرة:ىجس86اْطََتَ
َِتَُذوهُ َوَراءَ حمس :كقاؿ ُّ َذ َُٔ ٍُ َِّاِس َوَل حَْسُخ ُّ لِي َِّ ٔا اىِْهَخاَب ََلُبَيِّنُ وحُ

ُ
ََ أ ِي ُ ٌِيَراَق اَّلَّ َخَذ اَّللَّ

َ
 ِإَوذْ أ

وَن  ا يَْظََتُ ٌَ ًِا كَيِيًًل ـَتِئَْس  ٍَ ْوا ةِِّ َث ًْ َواْطََتَ ٔرِِْ ُٓ ْٔ  187ُظ حَ
َ
ا أ ٍَ ِ ََ َحْفرَُخَٔن ة ِي ا َل ََتَْصََبَّ اَّلَّ

 ًٌ ِِل
َ
ًْ َغَذاٌب أ ُٓ َ ََ اىَْػَذاِب َول ٌِ َفاَزةٍ  ٍَ ِ ًْ ة ُٓ َِّ ٔا ـًََل ََتَْصبَ ًْ َحْفَػيُ َ ا ل ٍَ ِ ُدوا ة ٍَ ْن ُُيْ

َ
]آؿ  ىجس188 َويُِدتَُّٔن أ

 [.ُٖٖ-ُٕٖعمراف:
: كنقض العهد يورث العداكة كالبغضاء، كىو من أسباب فقداف الثقة. قاؿ اهلل 

ٔا إَُِّ حمس ُ ََ كَال ِي ََ اَّلَّ ٌِ ًُ اىَْػَداَوةَ َو ُٓ َِ َِا ةَيْ ْؽَريْ
َ
ا ُذّنُِروا ةِِّ ـَأ ٍَّ ا ِم ٔا َخظًّ ًْ ـَنَُص ُٓ َخْذَُا ٌِيَراَر

َ
ا ََُػاَرى أ

َُِػٔنَ  ٔا يَْػ ا ََكُُ ٍَ ِ ُ ة ًُ اَّللَّ ُٓ ثِ وََشَْٔف يُنَتِّئُ ٌَ  [.ُْ]ا٤بائدة: ىجسَواْْلَْؾَؾاَء إََِل ئَِْم اىْلَِيا
القلوب كقسوهتا، كفقداف الثقة، كالعذاب ُب فتبْب أف من آثار نقض العهد: تفرؽ 

اآلخرة، فمنها ما يصيب الناقض ُب دنياه، كمنها ما يصيبو ُب آخرتو، كيتفاكت ذلك بتفاكت 
 ا٣بطر، فإذا عظم ا٣بطر عظم األثر.

ًْ َل حمس :كمن آثار نقض العهد: كقوع القتل كالتشريد، قاؿ اهلل  ٌِيَراكَُس َخْذَُا 
َ
ِإَوذْ أ

ُدوَن  تَْصفُِهٔنَ  َٓ ًْ تَْظ جُْخ
َ
ًْ َوأ كَْرْرُت

َ
ًَّ أ ًْ ُث َْ دِيَارُِك ٌِ  ًْ جُْفَصُس

َ
ًْ َوَل َُتْرُِجَٔن أ اَءُز ٌَ ًْ  84دِ جُْخ

َ
ًَّ أ ُث

 ًِ ذْ ًْ ةِاْْلِ ِٓ ُروَن َغيَيْ َْ ًْ تََظا َْ دِيَارِِْ ٌِ  ًْ ًْ َوَُتْرُِجَٔن ـَرِيًلا ٌُِِْس جُْفَصُس
َ
ُؤَلءِ َتْلُخئَُن أ َْ

ًْ َواىُْػْدَواِن  ُٓ ًْ إِْخَراُج َٔ ُُمَرٌَّم َغيَيُْس ُْ ًْ َو ُْ َشاَرى ُتَفاُدو
ُ
ًْ أ حُُٔك

ْ
كقاؿ  [،ٖٓ-ْٖ]البقرة: ىجسِإَوْن يَأ
: َل َحخَُّلَٔن حمس ًْ ُْ ٍة َو ِ َمرَّ

ًْ ِِف ُُكّ ُْ َد ْٓ ًَّ َحُِْلُؾَٔن َخ ًْ ُث ُٓ ٌِِْ ْدَت  َْ ََ ََع ِي ًْ  56اَّلَّ ُٓ َِّ ا َترَْلَف ٌَّ ِ ـَإ
 ِ ُروَن ِِف اِْلَرِْب ـََْشّ نَّ ًْ يَذَّ ُٓ ًْ ىََػيَّ ُٓ َْ َخيَْف ٌَ  ًْ ِٓ ِ  [.ٕٓ-ٔٓ]األنفاؿ: ىجس57ْد ة



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

357 

 

فقد ضلَّ عن الصراط ا٤بستقيم، فكاف مستحقنا لنزكؿ  كمن نقض عهد اهلل  
انِيَو حمس :العذاب، قاؿ اهلل  ٌِيَراَق ةَِِن إِْسَ  ُ َخَذ اَّللَّ

َ
 ىجسَوىََلْد أ

َْ َزَفَر بَْػَد َذلَِم حمس :إَل أن كال ٍَ بِيوِ َذ اَء الصَّ َٔ ًْ َذَلْد َؽوَّ َش  [.ُِ]ا٤بائدة: ىجسٌُِِْس
كنقض العهد من أعظم ا١بنايات على النفس، فمن نقض العهد فقد أكرد نفسو 

َْ حمس :ا٤بهالك، قاؿ اهلل  ٍَ ًْ َذ ِٓ يِْدي
َ
َق أ ْٔ ِ ـَ َ يَُد اَّللَّ ا ُحَتايُِػَٔن اَّللَّ ٍَ ََ ُحَتايُِػََُٔم إِجَّ ِي إِنَّ اَّلَّ

 ِ اََُسَد ـَإ ًٍ ْجًرا َغِظي
َ
َ ـََصيُْؤتِيِّ أ ُّ اَّللَّ َد َغيَيْ َْ ا ََع ٍَ ِ ْوََف ة

َ
َْ أ ٌَ ا َحُِْهُد لََعَ جَْفِصِّ َو ٍَ  ىجسجَّ

 فمن نكث ٓب يضر بنكثو غّب نفسو، كٓب ينكث إال عليها. أم: ،[َُ]الفتح:
كالوفاء بالوعد كالعهد يدخل ُب باب: الصدؽ، كىو من صفات ا٤بتقْب ا٤بهتدين، كما 

  لو من اإلخالؼ يدخل ُب باب: الكذب، كىو من صفات ا٤بنافقْب كالفاسقْب.يقاب
 .-تقدـكما –من الغدر ا٤بتوعد عليو بالعذاب ُب اآلخرة كذلك كخيانة العهد يعد  

 كقد ذكر أىل العلم للعهود الٍب ٯبب احَبامها كالوفاء ّٔا، الشركط االتية، فمن ذلك:
 رعية ا٤بتفق عليها.أال ٚبالف حكمنا من األحكاـ الش - ُ
 أف تكوف عن رضا كاختيار؛ فإف اإلكراه يسلب اإلرادة. - ِ 

أف تكوف بينة كاضحة، ال لبس فيها كال غموض حٌب ال تؤكؿ تأكيالن يكوف مثارنا  - ّ
 لالختالؼ عند التطبيق.

 كال تنقض العهود إال ُب إحدل ا٢باالت االتية:
 معْب، كانتهت مدهتا، كانتهى ظرفها.إذا كانت مؤقتة بوقت، أك ٧بددة بظرؼ  - ُ
 إذا أخل العدك بالعهد. - ِ
 .(ُ)إذا ظهرت بوادر الغدر كدالئل ا٣بيانة - ّ

                                                

 (.َْٕ -َِٕ/ِ) انظر ذلك ُب )فقو السنة( (ُ)
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كيقاؿ ُب أسباب الوقاية كالعالج من آفات )نقض العهود كا٤بواثيق(: ما قيل ُب أسباب 
 الوقاية كالعالج من )آفات ا٣بيانة(.

 

 لطيفة: 
لو فقاؿ: أيها األمّب عندم كدائع للناس فأمهلِب  ليقتا٢بجاج طلب رجالن ٰبكى أف 

 يكفلو كمعو حٌب أردىا، فأعرض عنو كقاؿ: ال أطلقك إال بكفيل، فخرج الرجل يطلب كفيالن 
 ٝبيل الوجو من أقارب ا٢بجاج فقالو لو: ما ا٠بك؟ فقاؿ: عبد ٝباعة ا٢بجاج، فوجد رجالن 

عنده. ككفلو عند ا٢بجاج، فقاؿ لو الكرٙب، فأخربه بقصتو مع ا٢بجاج، فقاؿ: أنا أكفلك 
ا٢بجاج: إف ٓب يأت أقتلك مكانو كإف بيِب كبينك قرابة. قاؿ: نعم، فذىب الرجل كرد كدائع 
الناس فلما أبطأ على ا٢بجاج طلب الكفيل، كأمر بقتلو فقاؿ لو: دعِب أصلي ركعتْب ٍب أفعل 

أل٘ب عبد الكرٙب كأنت الكرٙب.  ؛ما أردت، فصلى ركعتْب ٍب قاؿ: يا رب إف الرجل اطمأف إٕبَّ 
إٔب  ٍب رفع السياؼ سيفو كأراد ضربو، كإذا بالرجل قد أقبل فقاؿ لو السياؼ: كيف رجعت

ًْ حمس :القتل؟ كا٢بجاج يسمع فقاؿ: رد٘ب قولو  ْدُت َْ ِ إِذَا ََع ِد اَّللَّ ْٓ ٔا ةَِػ ْوـُ
َ
 ،[ُٗ]النحل: ىجسَوأ

ًْ حمس ِدُك ْٓ وِف ةَِػ
ُ
ِْٓدي أ ٔا ةَِػ ْوـُ

َ
كالوفاء بالعهد من اإلٲباف، فال أخرج من اإلٲباف  [.َْة:]البقر  ىجسَوأ

 . (ُ)ذىبا فقد عفوت عنكمااألجل حياة زائلة، فقاؿ ا٢بجاج: 
 

 
 

آفات اللساف ا٤بتوعد عليها ) :كأنتقل بعد ىذا ا٤ببحث إٔب ا٤بباحث الٍب تندرج ٙبت
 .(بالعذاب ُب اآلخرة

  

                                                

 (.ٔٔ-ٓٔ /ِ) آّالس الوعظية ُب شرح أحاديث خّب الربيةانظر:  (ُ)
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 من عمـو آفات اللساف: التحذير

 ، ّٔا على اإلنساف، بو يذكر اهلل  عم العظيمة الٍب أنعم اهلل اللساف من النّْ  إفَّ 
التواصل بْب البشر، كلكن خطره عظيم، فكما أنو يستعمل ُب ا٣بّب  كىو كسيلة من كسائل

 ،فهو يستعمل كذلك ُب الشر فيكوف من كسائل اإلضالؿ عن ا٢بق، كالصد عن ا٥بداية
قوؿ ك ، كاللعنكالسَّبّْ  ،كا٣بوض ُب الباطلكالتحريش بْب الناس، كالتحريض على الفتنة، 

، ُب القوؿ كاليمْبكالكذب كا٤براء كا١بداؿ، كا٤بخاصمة بالباطل،  الكالـ،كبذاءة  ،الفحش
، كالسخرية كاالستهزاء، كإفشاء السر ، كالغيبة كالنميمة، كاإلفك كالبهتاف،كالوعد الكاذب

 .ا٤بؤمنات الغافالت إٔب غّب ذلك قذؼ احملصناتك   ذم الوجهْب،ككالـ 
ـي  ُب ربع ا٤بهلكات من )اإلحيػاء(  الغزإب  كآفاتي اللساف كثّبةه، كقد أكصلها اإلما

  .(ُ)عشرين آفةإٔب 
لتفشيها كخطورهتا، ك٤با يندرج ٙبت بعضها من صور كقد اخَبت بعض ىذه اآلفات؛ 

 .يدشدالوعيد الجاء فيها  متعددة
من جاء ُب ا٢بديث: )) ، كماالنطق با٣بّب أك الصمتبإال  آفات اللساف كال ٪باة من

 . (ِ)((كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فليقل خيًرا أو ليصمت
فهذا ا٢بديث ا٤بتفق على صحتو نص صريح ُب أنو ال ينبغي لإلنساف أف يتكلم إال إذا  

 .كلمكىو الذم ظهرت مصلحتو للمت ،اكاف الكالـ خّبن 
  

                                                

 (.ُّٔ-َُٕ/ّانظر: إحياء علـو الدين ) (ُ)
 [.ْٖ، ْٕ[، مسلم ]ْٕٓٔ، ُّٖٔ، ُّٔٔ، ُّٓٔ، َُٗٔ، َُٖٔصحيح البخارم ]( ِ)
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ا من ا٤بسلمْب بفعلو كال قػىٍوؿو كمن شأف ا٤بسلم  كما جاء ُب   ،أف ال يػيٍؤًذمى أىحىدن
 َسِلمَ  من المسلم)): قاؿ  النيب عن  عمرك بن اهلل عبد ا٢بديث: عن

 . (ُ)((عنو اهلل نهى ما ىجر من والمهاجر ويده، لسانو من المسلموف
ؿ اهلل، أم اإلسالـ أفضل؟ قاؿ: قاؿ: قالوا يا رسو  عن أيب موسى كُب ركاية: 

 .(ِ)((المسلموف من لسانو، ويده َسِلمَ من ))
كليس ا٤براد نفي أصل اإلسالـ عن  ،ا٤بسلم الكامل :معناه": قاؿ اإلماـ النوكم 
الكامل أك  :أم ،العآب زيد أك ،العلم ما نفع :بل ىذا كما يقاؿ ،من ٓب يكن ّٔذه الصفة

 .(ّ)"فكلو على التفضيل ال للحصر ،كا٤باؿ اإلبل ،عربككما يقاؿ الناس ال ،احملبوب
فقلت: يا رسوؿ  قاؿ: سألت رسوؿ اهلل   عبد اهلل بن مسعودك 

، قلت: ٍب ماذا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ((الصالة على ميقاتها))اهلل، أم األعماؿ أفضل؟ قاؿ: 
، ٍب ((اس من لسانكم النلَ سْ أف يَ ))، قلت: ٍب ماذا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ((بر الوالدين))

 .(ْ)سكت، كلو استزدتو لزاد٘ب

                                                

 عن أيب ا٣بّب،  أنو ٠بع عبد اهلل بن عمرك بن العاص[ َْركاية عند مسلم ]. كُب [َُالبخارم ]صحيح  (ُ)
  يقوؿ: إف رجال سأؿ رسوؿ اهلل  :من سلم ا٤بسلموف من ))أم ا٤بسلمْب خّب؟ قاؿ

 ((.لسانو كيده
 [. ِْ، مسلم ][ُُالبخارم ]صحيح  (ِ)
 (.َُ/ِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ّ)
  يقاؿ ا٥بيثم [.ْٕٗٓ] (شعب اإلٲباف) ُب يالبيهق[، ك َِٖٗ] لطربا٘باك  [،َٕٔ] يأخرجو الشاش (ْ)

 ".ركاه الطربا٘ب، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب عمرك بن عبد اهلل النخعي، كىو ثقة"(: َُّ/َُ)
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قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل حدثِب بأمر أعتصم   سفياف بن عبد اهلل الثقفيعن ك 
، فىأىخىذى ((قل رَبَّْي اهلُل ثم استقم))بو، قاؿ:  ، قلت: يا رسوؿ اهلل ما أىٍخوىؼي ما ٚبىىاؼي عىلىيَّ

 .(ُ)((ىذا))بلسىاًف نػىٍفًسو، ٍب قاؿ: 
ـَ  إف اهلل ))قاؿ:  عن رسوؿ اهلل   ا٤بغّبة بن شعبة كعن َحرَّ

ًعا وَىاِت، وَكرِه عليكم ثالثًا: ِقيَل وقَاؿ، وكثرة  لكم: عقوَؽ اأْلُمََّهات، وَوْأَد البنات، وَمنػْ
 . (ِ)((السؤاؿ، وإُاعة الماؿ

ى )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةكُب ركاية:  إف اهلل يُر
ى لكم: أف تعبدوه، وًل تشركوا بو شيئً ا، ويكره لكم ثالثً لكم ثالثً  ا، وأف تعتصموا ا، فيُر

 .(ّ)((ا وًل تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقاؿ، وكثرة السؤاؿ، وإُاعة الماؿبحبل اهلل جميعً 
 :كاإلرجاؼ، ٫بو قوؿ الناس ،ىو اإلكثار من الكالـ(( ِقيَل وقَاؿ لكم:وَكرِه قولو: ))

فيو تنبيو على ترؾ ا٣بوض ُب أخبار . كقيل: (ْ)كا٣بوض فيما ال ينبغي ،فالفكفعل  ،قاؿ فالف
 .(ٓ)كحكاية أقوا٥بم كأفعا٥بم ،كتتبع أحوا٥بم ،الناس

                                                

حديث [، كقاؿ: "َُِْ[،  كالَبمذم ]ِّٕٗ[، كابن ماجو ]ُُْٖٓ[، كأٞبد ]ُِّٕ] الطيالسيأخرجو  (ُ)
[، ٗٗٔٓ" كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]من غّب كجو عن سفياف بن عبد اهلل الثقفيكقد ركم  ،حسن صحيح

[ كصححو، ككافقو الذىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )شعب ْٕٖٕ[، كا٢باكم ]ّٔٗٔكالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]
 [.ِْٕٓاإلٲباف( ]

 [.ّٗٓ[، مسلم ]ِِٕٗ، ّْٕٔ ،ٕٓٗٓ، َِْٖ، ُْٕٕح البخارم ]صحي( ِ)
 ال ما يطلب أك ا٢بقوؽ، من عليو توجو ما الرجل ٲبنع أف هنى ((كمىنػٍعنا كىىات))[. كُُٕٓ]مسلم صحيح ( ّ)

 يستحقو.
 (.ُّٓ/ٕموطأ اإلماـ مالك )ا٤بنتقى شرح  (،ُّٓ/ٔ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار انظر:  (ْ)
 مرقاة ا٤بفاتيح(، ُُ/ُِ(، شرح النوكم على صحيح مسلم )ِّٗ/ٓ) للقاضي عياض ،إكماؿ ا٤بعلم انظر:( ٓ)

(ٕ/َِّٖ.) 
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قيل ))فا٤بعُب ُب  ((ويكره لكم قيل وقاؿ)) :كأما قولو": كقاؿ ابن عبد الرب 
ا اٍلغىلىطي  ،ا٣بوض ُب أحاديث الناس الٍب ال فائدة فيها :-كاهلل أعلم- ((وقاؿ  ،كإ٭با جيلُّهى

 .سىيًّْئو من فيوكا٤بٍستىًمعي  ،كال سىًلمى القائلي  ،حىسىنىةه  فيوكما ال ييٍكتىبي  ،كًغيبىةه  ،كحىٍشوه 
 :قاؿ الشاعر

 (ُ)ن ًقيلو كقىاؿى ػٍفظ مػوء اللَّ ػػػًبسي               حىقٍ ػػػن ال ٲبًلكي الشَّفتًْب ييسٍ ػكم   
 :كقاؿ أبو العتاىية 

 ن ٝبيلو تػىقيوليوي ػٍمًت إالَّ عػكبالصَّ          كيلّْ ما تػىرىل   منيكى ما يػىٍعًنيكى عل   
نيا بػػػػال منتػىزىكٍَّد      .(ّ)"(ِ)كلّّ ّٔا ضيفه كًشيكه رىًحيليوي ػف          قىى ػػػالتُّ مػػػن زادو ػػػػدُّ

 يؤمن معها كىذا النهي ال بد من تقييده بالكثرة الٍب ال" :كقاؿ ابن دقيق العيد 
 .كا٣بطأ، كالتسبب إٔب كقوع ا٤بفاسد من غّب تعيْب، كاإلخبار باألمور الباطلة (ْ)ا٣بٍىطىلكقوع 

كفى بالمرء كذبًا أف ُيَحدَّْث بكلّْ ما )): أنو قاؿ كقد ثبت عن النيب 
 .(ٓ)((َسِمعَ 

  

                                                

(. ّٔٓ/ِ) صيد األفكار ُب األدب(. انظر: هناؾ الشرع من قيل كقاؿً  ***كقل خّبا أك اصمت كانو عماكقيل: )( ُ)
ألخذ العلم أك ***فأقلل من لقاء الناس إال(. )سول ا٥بذياف من قيل كقاؿ***القاء الناس ليس يفيد شيئن كقيل: )

غذاء األلباب ُب شرح منظومة (، ُُْ/ِ) من غصن األندلس الرطيب نفح الطيب(. انظر: إصالح حاؿ
 (.ْٕٔ/ِ) اآلداب

 ىػ[.  َُْٔ(، دار بّبكت للطباعة ]ّٕٔديواف أيب العتاىية )ص: (ِ)
 (.ٕٗٓ /ٖ) االستذكار (ّ)
صحاح، للجوىرم، انظر: ال أىٍفحىش. :ك)أىٍخطىلى( أم ُب كالموكقد )خىًطلى(  ،٤بنطق الفاسد ا٤بضطربا :)ا٣بٍىطىلي( (ْ)

 (.ُٖٓٔ/ْمادة )خطل( )
 [.ْ( ]َُ/ُ( صحيح مسلم )ٓ)
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 .(ِ)"ا من حدث بكل ما ٠بع: ال يكوف إمامن (ُ)كقاؿ بعض السلف
َأْيَمُن اْمِرٍئ وَأْشَأُمُو )) :: قاؿ رسوؿ اهلل ؿقا  بن حاًبعن عىًدمّْ ك  

 :أم ،اأعظم ما ُب جوارح اإلنساف ٲبنن  :أم. "(ّ)لسانو :قاؿ كىب: يعِب ((،لحييو بينما 
 ،كىو الربكة ،من اليمن ،بضم ا٤بيم (أٲبن) :فقولو .اشرِّ  :أم ،اكأعظم ما فيها شؤمن  ،بركة

 .(ْ)"رُّ كىو الشَّ  ،من الشـؤ ،با٥بمزة بعد الشْب (أشأـ)ك
كمن العجب أف اإلنساف يهوف عليو التحفظ كاالحَباز من " :قاؿ ابن القيم 

أكل ا٢براـ كالظلم كالزٗب كالسرقة كشرب ا٣بمر، كمن النظر احملـر كغّب ذلك، كيصعب عليو 
تكلم التحفظ من حركة لسانو، حٌب ترل الرجل يشار إليو بالدين كالزىد كالعبادة، كىو ي

، ينزؿ بالكلمة الواحدة منها أبعد ٩با بْب ال يلقي ٥با باالن   بالكلمات من سخط اهلل
ا٤بشرؽ كا٤بغرب، ككم ترل من رجل متورع عن الفواحش كالظلم، كلسانو يفرم ُب أعراض 

 األحياء كاألموات، كال يبإب ما يقوؿ.
ن حديث جيٍندب م :(صحيحو)كإذا أردت أف تعرؼ ذلك فانظر فيما ركاه مسلم ُب 

 قاؿ: كاهلل ال يغفر اهلل حىدَّثى أف رجالن  أف رسوؿ اهلل  بن عبد اهلل 
من ذا الذي يَػَتأَلَّى َعَليَّ أف ًل أغفر لفالف، فإني قد غفرت ))قاؿ:  لفالف، كإف اهلل 

                                                

أخربنا ابن كىب، قاؿ: قاؿ ٕب مالك: اعلم أنو ليس يسلم رجل حدث بكل ُب )صحيحو(: "  قاؿ مسلم (ُ)
 [.ْ( ]ُُ/ُ). صحيح مسلم ما ٠بع، كال يكوف إماما أبدا كىو ٰبدث بكل ما ٠بع

 (.ِِّ/ُإحكاـ األحكاـ ) (ِ)
  يقاؿ ا٥بيثم [.ُُٖٗب )الكبّب( ] الطربا٘ب[، ك ُٕٕٓ]ابن حباف ك  [،ّّٕ] (الزىد) ابن ا٤ببارؾ ُبأخرجو  (ّ)

  ."رجالو رجاؿ الصحيح"(: ََّ/َُ)
 (.ُٓٔ/ّ) فيض القدير (ْ)
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ما شاء أف يعبده،   فهذا العابد الذم قد عبد اهلل .(ُ)((لفالف، وأحبطت عملك
 لمة الواحدة عملو كلو.أحبطت ىذه الك
تكلم بكلمة  : ٍب قاؿ أبو ىريرة ،٫بو ذلك أيب ىريرة  :كُب حديث

 (.كسيأٌب بياف ذلك ُب )التإٔب على اهلل  .(ِ)"أكبقت دنياه كآخرتو
إف يقوؿ: )) ٠بع رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة 

 .(ّ)((ا في النار أبعد مما بين المشرؽالعبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين فيها، َيِزؿُّ به
واف اهلل، ًل يلقي لها باًًل، يرفعو اهلل كُب ركاية: )) إف العبد ليتكلم بالكلمة من ُر

، يهوي بها في بها درجات، وإف العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل، ًل يلقي لها باًًل 
 .(ْ)((جهنم

في النار أبعد ما بين المشرؽ  إف العبد ليتكلم بالكلمة، ينزؿ بهاكعند مسلم: ))
 . (ٓ)((والميرب

إف العبد ليتكلم بالكلمة، ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار، أبعد كُب ركاية: ))
 .(ٔ)((ما بين المشرؽ والميرب

قبحها، كال يتطلب معناىا، أم:  ُبمعناه: ال يتدبرىا كيفكر  ((ما يتبين فيها))قولو: 
 .لها حٌب يتثبت فيها، كال ٱباؼ ما يَبتب عليهاال يثبتها بفكره كال يتأم

                                                

 .اليمْب (:اأٍلىٍليىة)ك ،ا٢باًلف (:اٍلميتىأىٕبّْ ك) [.ُِِٔمسلم ]صحيح  (ُ)
  (.َُٔ -ُٗٓلقيم )ص:، البن اا١بواب الكاُبظر: ان (ِ)

 [.ْٕٕٔالبخارم ]( صحيح ّ)
 [.ْٖٕٔم ]( صحيح البخار ْ)
 [.ِٖٖٗ( ]ْٗم )( صحيح مسلٓ)
 [.ِٖٖٗ( ]َٓح مسلم )( صحئ)
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يَبتب عليها  الٍبكىذا كالكلمة عند السلطاف كغّبه من الوالة، أك معناه كالكلمة 
 .(ُ)إضرار مسلم ك٫بو ذلك

ا أف الكلمة ا٤بذكورة ُب ىذا ا٢بديث من "كال أعلم خالفن  : بن عبد الرباقاؿ 
  . كمن سخط اهلل ،رضواف اهلل

 ،ك٩با يسخطو أهنا ا٤بقولة عند السلطاف با٣بّب  ذلك ٩با يرضي اهلل كا٤بعُب ُب
 . (ِ)" فيسخط اهلل ،أك بالشر كالباطل ، فّبضى اهلل

الكلمة عند السلطاف بالبغي كالسعي  ي"كقاؿ أىل العلم: ى : كقاؿ ابن بطاؿ
ظ بالسوء أهنا التلف  كنقل عن ابن كىب .(ّ)على ا٤بسلم، فرٗبا كانت سببنا ٥بالكو"

 .(ْ)كالفحش
وىل َيُكبُّ الناس في النار على وجوىهم أو على مناخرىم )) :كقاؿ 

"ُب ىذا ا٢بديث حث على حفظ  : قاؿ اإلماـ النوكم .(ٓ)؟((إًل َحَصاِئُد ألسنتهم
فإف ظهرت فيو مصلحة  ،فينبغي ٤بن أراد أف ينطق أف يتدبر ما يقوؿ قبل أف ينطق ،اللساف

 .(ٔ)كإال أمسك" ،تكلم
                                                

 (.َُّ/ُُ(، فتح البارم )ُُٕ/ُٖ( انظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 (.ٓٓٓ -ْٓٓ/ ٖ( االستذكار )ِ)
 (.ُٕٖ -ُٖٔ/َُ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ّ)
 (.ُُّ/ُُ( فتح البارم )ْ)
[، كقاؿ: "حسن صحيح".  كأخرجو أيضنا: ُِٔٔ[، كالَبمذم ]ّّٕٗ[، كابن ماجو ]َُِِٔأخرجو أٞبد ] (ٓ)

[، كقاؿ: "صحيح على شرط ّْٖٓ[، من ركاية أيب كائل عن معاذ. كا٢باكم ]َُُّّالنسائي ُب )الكربل( ]
وف بن أيب شبيب، عن معاذ. كللحديث طرؽ، كقد أخرجو غّب كاحد. الشيخْب". ككافقو الذىيب. من ركاية ميم

(: "أخرجو الَبمذم كصححو، كابن ماجو، كا٢باكم، كقاؿ: صحيح على شرط ٕٗٗ)ص:  قاؿ العراقي
 الشيخْب".

 (.ُُّ/ُُ(، فتح البارم )ُُٕ/ُٖ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ٔ)
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ا٤براد ٕبصائد األلسنة: جزاء الكالـ احملـر كعقوباتو؛ فإف " :قاؿ ابن رجب ك 
ا اإلنساف يزرع بقولو كعملو ا٢بسنات كالسيئات، ٍب ٰبصد يـو القيامة ما زرع، فمن زرع خّبن 

 ا الندامة.ا من قوؿ أك عمل، حصد غدن من قوؿ أك عمل، حصد الكرامة، كمن زرع شرِّ 
فإف  ؛النطق بألسنتهم :لى أف أكثر ما يدخل بو الناس النارديث يدؿ عا٢بكظاىر 

القوؿ  :كيدخل فيها ،كىي أعظم الذنوب عند اهلل  ،الشرؾ :معصية النطق يدخل فيها
شهادة الزكر الٍب عدلت اإلشراؾ  :بغّب علم، كىو قرين الشرؾ، كيدخل فيها  على اهلل

ن الكبائر كالصغائر؛ كالكذب كغّب ذلك م ،كالقذؼ ،السحر :كيدخل فيها ،باهلل 
ا من قوؿ يقَبف ّٔا يكوف معينا كالغيبة كالنميمة، كسائر ا٤بعاصي الفعلية ال ٱبلو غالبن 

 .(ُ)"عليها
النطق باللساف ُب الفحش  :، كٯبلب سيٍخطى اهلل أكثر ما يدخل بو الناس النارف

لُّ، كقد دؿَّ  اؿ: سئل رسوؿ اهلل ق ىريرة  أيب :على ذلك أيضنا: حديث كفيما ال ٰبًى
 (( :كسئل تقوى اهلل، وحسن الخلقعن أكثر ما يدخل الناس ا١بنة، فقاؿ ،))

 .(ِ)((الفم والفرجعن أكثر ما يدخل الناس النار، فقاؿ: ))
عن  :كقد جاء ُب ا٢بديثكُب ا٤بقابل فإف حفظ اللساف من أسباب دخوؿ ا١بنة، 

ي ما بين لحييو وما من يضمن لقاؿ: )) عن رسوؿ اهلل  سهل بن سعد 
 .(ّ)((بين رجليو أُمن لو الجنة

                                                

 (.ُْٕ /ِ) جامع العلـو كا٢بكم (ُ)
[ كقاؿ: ََِْ[، كالَبمذم ]ِْْٔ[، كابن ماجو ]ِْٗ[، كالبخارم ُب )األدب( ]َٕٕٗٞبد ]أخرجو أ (ِ)

[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد". ككافقو ُٕٗٗ[، كا٢باكم ]ْٕٔ"صحيح غريب". كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]
  [.َِٓٓالذىيب. كما أخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]

 [.ْْٕٔ( صحيح البخارم ]ّ)
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ٮبا العظماف اللذاف ينبت  -بفتح الالـ كسكوف ا٢باء كالتثنية- ((ما بين لحييو))قولو: 
. كأراد ٗبا بينهما: اللساف النطق كغّبه، فيتناكؿ  :كما يػىتىأىتَّى بو ،عليهما األسناف علونا كسفالن

 .(ُ)يتأتى بالفم من الفعل األقواؿ كاألكل كالشرب، كسائر ما
الوفاء بَبؾ ا٤بعصية، فأطلق الضماف  :"الضماف ٗبعُب : قاؿ ا٢بافظ ابن حجر

من أدل ا٢بق الذم على لسانو من النطق ٗبا  :كأراد الزمو كىو أداء ا٢بق الذم عليو، فا٤بعُب
، ككفو ٯبب عليو أك الصمت عما ال يعنيو، كأدل ا٢بق الذم على فرجو من كضعو ُب ا٢بالؿ

 .(ِ)عن ا٢براـ"
"كأكثر بالء الناس من قبل فركجهم كألسنتهم، فمن سلم من  : قاؿ ابن بطاؿ

 .(ّ)ضرر ىذين فقد سلم"
مقدمة لكبّبة، كالكالـ على سبيل  -من الكالـ-كمن آفات اللساف: ما يكوف 

 أشبو شيئنا رأيت ما: قاؿ عباس  ابن . كقد جاء ُب ا٢بديث: عن-مثالن -ا٤بواعدة 
 آدـ ابن على كتب اهلل إف)) : النيب عن ىريرة  أبو قاؿ ٩با باللَّمىم،

 والنفس ،الَمْنِطق :َوزِنَا اللَّْسافِ  النظر، العين: فزنا محالة، ًل ذلك أدرؾ الزّْنا، من َحظَّوُ 
بُو وأُيَصدُّْؽ ذلك ُكلَُّو  والفرج وتشتهي، َتَمنَّى  .(ْ)((ُيَكذّْ

ٗبا ال  :أم ،-بدكف ميم- ((النطق)) :كُب ركاية" .(ِف الَمْنِطق()َوزِنَا اللَّْسا)فقولو: 
 .(ٓ)"ألف كل ذلك من مقدماتو ؛كإطالؽ الزنا على ما بالعْب كاللساف ٦باز .ٯبوز

                                                

 (.ِّْ/ٔ(، فيض القدير )َُّ-َّٗ/ُُالبارم، البن حجر ) ( انظر: فتحُ)
 (.َّٗ/ُُ( فتح البارم )ِ)
 (.ِْٖ/ٖشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ ) (ّ)

 [.ِٕٓٔ[، مسلم ]ُِٔٔ، ِّْٔلبخارم ]صحيح ا (ْ)
 (.ِْٔ/ِفيض القدير ) (ٓ)
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أكثر ((  : عبد اهلل بن مسعود كمن آفات اللساف: ا٣بوض ُب الباطل، قاؿ
 ًُ  . (ُ)((ا في الباطلالناس خطايا يـو القيامة أكثرىم خو

 كا٣بوض ُب الباطل لو صور متعددة، كسيأٌب بياهنا.
كمن السالمة كالعافية: أف ال يكثرى اإلنسافي الكالـى، كأف يَبؾى ما ال يعنيو، كأف ال 

، كأف يػيٍعرض عمن ٱبوض فيو. كقد من كاف يؤمن باهلل جاء ُب ا٢بديث: )) ٱبوضى ُب باطلو
  .(ِ)((ا أو ليصمتواليـو اآلخر فليقل خيرً 

  .ا كليصمت عن الشرفليقل خّبن  :كا٤بعُب ،الواك :فيو ٗبعُب (أك)قيل: 
  .ا يثاب عليو أك يسكت عن شر يعاقب عليوفليقل خّبن  :كقيل: معناه
 .(ّ)((المرء تركو ما ًل يعنيو :من حسن إسالـ)): كُب ا٢بديث

  

                                                

 [.َُُّٕلبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ][،  كإْٖٓ] كالطربا٘ب ُب )الكبّب( [،َُٓأخرجو أبو داكد ُب )الزىد( ] (ُ)
(: ََُْ)ص: كقاؿ العراقي  ."ركاه الطربا٘ب، كرجالو ثقات(: "َّّ/َُ)  قاؿ ا٥بيثمي

  ."ا على ابن مسعود بسند صحيحالطربا٘ب موقوفن  "أخرجو
  [.ْٖ، ْٕ[، مسلم ]ْٕٔٔ، ْٕٓٔ، ُّٖٔ، ُّٔٔ، ُّٓٔ ،َُٗٔ، َُٖٔالبخارم ]صحيح  (ِ)

 . أيب ىريرة :كابن ماجو من حديث ،غريب :كقاؿ ،أخرجو الَبمذم(: "ُُّٖ)ص:  قاؿ العراقي (ّ)
علي بن ، كعن أيب ىريرة " اىػ. فا٢بديث مركم عنمرسال  علي بن ا٢بسْب :كىو عند مالك من ركاية

.  ا٢بسْب قاؿ  ."غريب"كقاؿ:  [،ُِّٕ] مالَبمذك  [،ّٕٔٗ]حديث أىب ىريرة: أخرجو ابن ماجو مرسالن
 ُب يكالبيهق[، ِِٗ]ا: ابن حباف كأخرجو أيضن  (،ّّْ" األذكار )ص:حديث حسن" : النوكم اإلماـ

معمر بن أيب عمرك  : أخرجوحسْب بن عليحديث  (.ِْٔ/ُْ) كابن عساكر [،ّّْٔ] (شعب اإلٲباف)
[، ُِٖٖٔب )الكبّب( ] كالطربا٘ب[، ُِّٖكالَبمذم ]، [ُّٕٕ]أٞبد [، ك ِّّٓ[، كمالك ]َُِٕٔ] راشد

  يقاؿ ا٥بيثم [ِّْٔ] (شعب اإلٲباف) ُب يكالبيهق[، ََُٖ[، ك)الصغّب( ]ّٗٓاألكسط( ]ك)
 ."ثقات (الكبّب)كرجاؿ أٞبد ك (الثالثة)ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب "(: ُٖ/ٖ)
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ما  كل ما ال تعود عليو منو منفعة لدينو كال آلخرتو، كالذم يعنيو  :الذم ال يعنيوك  
  .(ُ)ٱباؼ فيو فوات األجر

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   -مؤب رسوؿ اهلل -  كعن ثوباف
: ((طوبى لمن ملك لسانو، ووسعو بيتو، وبكى على خطيئتو))(ِ). 

اْمِلْك عليَك ))قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل ما النَّجىاةي؟ قاؿ:   عن عقبة بن عامرك 
 .(ّ)((خطيئتك لساَنَك، وْلَيَسْعَك بيُتَك، واْبِك على

رنا تػىٍغنىٍم،  فأخذ بلسانو فقاؿ: يا ،أنو ارتقى الصَّفىا عن عبد اهلل ك  يػٍ لساف قل خى
ـى،  يقوؿ:  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  ٍبكىاٍسكيٍت عن شىر  تىٍسلىٍم، ًمٍن قػىٍبًل أف تػىٍندى

ـَ في لسانو))  .(ْ)((أكثُر خطايا ابِن آَد
ي ًل إلو غيره، ما على ظهر األرض والذ))قاؿ:  عبد اهلل بن مسعود  كعن

 . (ٓ)((شيء أحوج إلى طوؿ سجن من لساف
  

                                                

 (.ُْٓ -ُْْ /ِ) حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘بانظر:  (ُ)
  [. قاؿ ا٥بيثميْٖٓ( ]الشاميْب) كُب [.ُِِك)الصغّب( ][، َِّْأخرجو الطربا٘ب ُب )األكسط( ]( ِ)

 [.َّّٗ". كأخرجو أيضنا: الديلمي ]، كحسن إسناده(الصغّب)ك (األكسط)ركاه الطربا٘ب ُب (: "ِٗٗ/َُ)
". كأخرجو حديث حسن[، كقاؿ: "َِْٔ[، كالَبمذم ]ِِِّٓ[، كأٞبد ]ُّْا٤ببارؾ ُب )الزىد( ]أخرجو ابن ( ّ)

  .[ْٖٕ] (شعب اإلٲباف) ُب ي(، كالبيهقٗ/ِ) (ا٢بلية) كأبو نعيم ُب[، ُْٕ ]أيضنا: الطربا٘ب
(، َُٕ/ْ) (ا٢بلية) كأبو نعيم ُب [،َُْْٔكالطربا٘ب ُب )الكبّب( ] [،ُٖ( ]الصمت)ابن أيب الدنيا ُب أخرجو  (ْ)

رجاؿ  ركاه الطربا٘ب، كرجالو(: "ِٗٗ/َُ)  [. قاؿ ا٥بيثميْْٖٓكالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
بسند  (الشعب)كالبيهقي ُب  (،الصمت)كابن أيب الدنيا ُب  ،أخرجو الطربا٘ب":  كقاؿ العراقي ."الصحيح

 ".حسن
[، كأبو نعيم ُب ْْٕٖ] كالطربا٘ب ُب )الكبّب(  [،ُْٗ[، كأبو داكد ُب )الزىد( ]ِْٗٗٔأيب شيبة ]أخرجو ابن ( ٓ)

 ."كاه الطربا٘ب بأسانيد، كرجا٥با ثقاتر (: "َّّ /َُ)  قاؿ ا٥بيثمي (.ُّْ/ُ)ا٢بلية( )
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قاؿ: ما صلح منطق رجل إال عرفت ذلك ُب سائر   عن ٰبٓب بن أيب كثّبك 
 .(ُ)عملو، كال فسد منطقو إال عرفت ذلك ُب سائر عملو

ثر سقطو  كُب )ا٤برقاة(: "ال تتكلم ٗبا ال يعنيك؛ فإف من كثر كالمو كثر سقطو، كمن ك
 . (ِ)كثرت ذنوبو، كلكثرة الكالـ مفاسد ال ٙبصى، كمن أراد االستقصاء فعليو باإلحياء"

 ؛ا١بوارح: اللساف منكأعظمي ما ييراعى استقامتيو بعد القلب " :كقاؿ ابن رجب 
 .(ّ)"كا٤بعبػّْري عنو ،القلب فإنَّو ترٝبافي 

إذا أصبح ابن آدـ ))اؿ: رفعو ق  عن أيب سعيد ا٣بيٍدًرمّْ  كقد جاء ُب ا٢بديث:
اهلل فينا فإنما نحن بك، فإف استقمت  قِ فإف األعضاء ُكلَّها ُتَكفُّْر اللّْساَف فتقوؿ: اتَّ 

 .(ْ)((استقمنا وإف اعوججت اعوججنا
، فإف استقاـ استقامت، كإف اعوج اعوجت. كلكثرة ف" اللساف أكثر األعضاء عمالن

ا يهجس ُب نفسك من الوساكس؛ فإنك غّب الكالـ مفاسد يتعذر إحصاؤىا. ال تتكلم ٗب
 ، مؤاخذ بو ما ٓب تتلفظ أك تصمم أك ال تتفوه ٗبا سَبه اهلل عليك؛ فإف التوبة منو أرجى قبوالن

كرسولو  كىذا ما ٓب يتعلق بالكالـ مصلحة كإبالغ عن اهلل  .كالعفو عنو أقرب كقوعنا

                                                

 (.ُْٗ/ِ(، كابن رجب ُب )جامع العلـو كا٢بكم( )ٖٔ /ّذكره أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )( ُ)
 (.َُٔ/ُمرقاة ا٤بفاتيح ) (ِ)
 (.ُِٓ/ُ) جامع العلـو كا٢بكم (ّ)
، [ٕٗٗ]كعبد بن ٞبيد  [،َُُٖٗ]أٞبد ك ، [ِِّّ] يالطيالس. ا٤برفوع أخرجو مرفوعنا كموقوفناا٢بديث ركم ( ْ)

ُب أخرجو ىناد كا٤بوقوؼ   [.ْٓٗٓ] (شعب اإلٲباف) ُب ي، كالبيهق[ُُٖٓ]كأبو يعلى  [،َِْٕ] مكالَبمذ
الصمت ) الدنيا ُب ا: ابن أيب. كأخرجو أيضن "ا٤بوقوؼ أصح"كقاؿ:  [،َِْٕ] مالَبمذك ، (ِّٓ/ِ)الزىد( )

  [.ُِ] (كآداب اللساف
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، بْب الناس ك٫بو  كتعليم علم شرعي، كأمر ٗبعركؼ كهني عن منكر، كإصالح
  .(ُ)ذلك من كل أمر ديِب أك دنيوم يَبتب على السكوت عنو فوت مصلحة"

كالتوجيو  اآللة ُب إعطاء ا٤بعارؼأنو  -إف استعمل ُب ا٣بّب-كمن شرؼ اللساف 
كأما اللساف: فإ٭با خلق لتكثر بو ذكر اهلل " :كاإلرشاد كالتوعية. قاؿ اإلماـ الغزإب 

 د بو خلق اهلل كتالكة كتابو، كترش  إٔب طريقو، كتظهر بو ما ُب ضمّبؾ من
فيو،  حاجات دينك كدنياؾ. فإذا استعملتو ُب غّب ما خلق لو، فقد كفرت نعمة اهلل 

كىو أغلب أعضائك عليك كعلى سائر ا٣بلق، كال يكب الناس ُب النار على مناخرىم إال 
 .(ِ)"ُب قعر جهنمفاستظهر عليو بغاية قوتك حٌب ال يكبك  حصائد ألسنتهم.

أف ال يستعملو ُب  :ُب كل عضو من أعضاء اإلنساف أمانة. فأمانة اللساف كهلل 
 .(ّ)كغّبىا ،كالفحش ،كالبدعة ،كالكفر ،كالنميمة ،كالغيبة ،الكذب

فإنو  ة؛اللساف من نعم اهلل العظيمة كلطائف صنعو الغريب" :قاؿ اإلماـ الغزإب 
كٮبا غاية  ،إذ ال يستبْب الكفر كاإلٲباف إال بشهادة اللساف ٍرميو؛جي عظيم طاعتو ك  ًجٍرميوي صغّب 

 .الطاعة كالعصياف
بىةى  أطلق كقاؿ: فمن  كل ُب الشيطاف بو سلك العناف مرخى كأٮبلو ،(ْ)اللسافعىذى

 على النَّار ُب النَّاسى  يىكيبُّ  كال البوار، إٔب يضطره أف إٔب ىار، جرؼ شفا إٔب كساقو ميداف،

                                                

)الكاشف عن حقائق  شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح، (ُْٕ/ُ(، التيسّب )ُْٗ/ُفيض القدير )انظر: ( ُ)
 (.ْٖٖ/ِ) السنن(

 (.ّٓ -ِٓ)ص: حامد الغزإب ، أليببداية ا٥بداية (ِ)
 الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر(، ِّٗ/ُ(، ا٣بازف )ّّْ/ِ) غرائب القرآف (،َُٗ/َُانظر: مفاتيح الغيب )( ّ)

(ُ/ّْْ.) 
بىات ألسنتهم. ما أىرىؽَّ يقاؿ:  (ْ) بىةى لسانو، كا٢بق على عىذى بىةي اللساف: طىرىفيو الدقيق. عىذى انظر: الصحاح، للجوىرم،  كعىذى

 (.ّٖٔ/ُ(، كانظر: أساس البالغة )ُٖٕ/ُمادة: )عذب( )
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 فال الشرع، بلجاـ قيده من إال اللساف شر من ينجو كال ألسنتهم، حصائد الإ مناخرىم
 كآجلو. عاجلو ُب غائلتو ٱبشى ما كل عن كيكفو كاآلخرة، الدنيا ُب ينفعو فيما إال يطلقو

 كقد ٙبريكو. ُب مؤنة كال إطالقو، ُب تعب ال فإنو اللساف؛ اإلنساف على األعضاء كأعصى
 آلة أعظم كإنو كحبائلو، مصائده من كا٢بذر كغوائلو، آفاتو عن االحَباز ُب ا٣بلق تساىل

يِْٝ َررًٌِب َنخًِدٌ حمس :. قاؿ اهلل (ُ)اإلنساف" استغواء ُب الشيطاف ٍّْ دَلَ
ِ ْٚ ٠ٍَُْل إ ِ٘ ا يٍَُِْٖق   ىجسَ٘

 كً اٍلمىلً ا عند حضور رن ا ُب ديوانو مقرَّ مكتوبن  شىر  ك  من خّبو  م بو العبدي فإذا كاف ما تكلَّ  [.ُٖ]ؽ:
 عن فضالن  لئال يعَبيو ا٣بجلة من اهلل  ؛وؿ الكالـضي ا٤بتعاؿ فالالـز لو اإلمساؾ عن في 

 .(ِ)ا٢براـ
أف يتكلم بالكلمة نظر: ىل فيها ربح كفائدة  اإلنساف فإذا أراد": قاؿ ابن القيم 

بح أـ ال؟ فإف ٓب يكن فيها ربح أمسك عنها، كإف كاف فيها ربح، نظر: ىل تفوتو ّٔا كلمة أر 
كإذا أردت أف تستدؿ على ما ُب القلب، فاستدؿ عليو ٕبركة  .فال يضيعها ّٔذه ؟منها

كُب اللساف آفتاف  قاؿ: فإنو يطلعك على ما ُب القلب، شاء صاحبو أـ أىب. ؛اللساف
عظيمتاف، إف خلص العبد من إحداٮبا ٓب ٱبلص من األخرل: آفة الكالـ، كآفة السكوت، 

ا من األخرل ُب كقتها، فالساكت عن ا٢بق شيطاف أخرس، إٜبن كقد يكوف كل منهما أعظم 
عاص هلل، مراء مداىن إذا ٓب ٱبف على نفسو، كا٤بتكلم بالباطل شيطاف ناطق، عاص هلل، 

كىم أىل -كأكثر ا٣بلق منحرؼ ُب كالمو كسكوتو فهم بْب ىذين النوعْب، كأىل الوسط 
ىا فيما يعود عليهم نفعو ُب اآلخرة، فال كفوا ألسنتهم عن الباطل، كأطلقو   -الصراط ا٤بستقيم

 أف تضره ُب آخرتو، كإف ترل أحدىم يتكلم بكلمة تذىب عليو ضائعة بال منفعة، فضالن 

                                                

 (.َُٖ/ّ) إحياء علـو الدين (ُ)
 (.ُٖٓ/ّ) بريقة ٧بموديةانظر:  (ِ)
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العبد ليأٌب يـو القيامة ٕبسنات أمثاؿ ا١بباؿ، فيجد لسانو قد ىدمها عليو كلها، كيأٌب 
 .(ُ)"كما اتصل بو  بسيئات أمثاؿ ا١بباؿ فيجد لسانو قد ىدمها من كثرة ذكر اهلل

٠ءِ حمس :فقاؿ عن ا١بهر بالكالـ السيء  ى اهلل هنكقد  َر ةِالصَّ ْٟ ُ اْْلَ َْ َُيِبَّ اَّللٍّ

ا ًٙ ًًِٙها َنًِٖ ُ َش َٗ َوََكَن اَّللٍّ ِ ْٚ ُكٖ َ٘  ٍّْ
ِ ٠ِْل إ َِ َٚ إْ   .[ُْٖ]النساء: ىجسِ٘

يا عائشة، متى َعِهْدتِِني َفحَّاًشا، إف َشرَّ )) :لعائشة  كقاؿ 
  .(ِ)((من تركو الناس اتػَّْقاَء َشرّْه :لناس عند اهلل منزلة يـو القيامةا

 
 
 
 

 
 

                                                

 (.ُُٔ -ُٖٓ، البن القيم )ص:ا١بواب الكاُب (ُ)
 [.َِّٔارم ]صحيح البخ( ِ)
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 واِّربطونػاضدابعػاضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ذبـصــاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 : تعريف الكذب أوًًل:
( يىٍكًذبي ُب اللغة الكذب )ًكٍذبنا كىكىًذبنا(  -بالكسر-: نقيض الصدؽ. يقاؿ: )كىذىبى

 . (ُ)ًعٍلم كىكىًتف فهو )كىاًذب( ك)كىذَّاب( ك)كىذيكب( :بوزف
 كالكذب ُب االصطالح: اإلخبار عن الشيء ٖبالؼ ما ىو عليو.

، ا ىو عليوكتصويره على خالؼ ٩ب ،: عدـ مطابقة ا٣برب للواقع(الكذب) كقيل:
   .(ِ)كتصويره على ما ىو عليو ،مطابقة ا٣برب للواقع (، كىو:الصدؽكيقابلو: )

 .  (ّ)كالتكذيب نسبة ا٤بخرب إٔب الكذب
ا  :  قاؿ اإلماـ النوكم "الكذب: اإلخبار عن الشيء على خالؼ ما ىو عمدن

كالنصوص  كاف أك سهونا سواء كاف اإلخبار عن ماض أك مستقبل. ىذا مذىب أىل السنة.
 . (ْ)ا٤بشهورة ُب الكتاب كالسنة متوافقة متظاىرة على أنو ال إٍب على الناسي كالغالط"

                                                

(، َْٕ/ُ(، لساف العرب )َُِ/ُ(، الصحاح، للجوىرم، مادة: )كذب( )َٕٗ/ٔ( احملكم كاحمليط األعظم )ُ)
 (. ٨ِٕٔبتار الصحاح )ص:

الفرؽ بْب الكذب . انظر: (كاإلفك االفَباء كالبهتاف)كمن األلفاظ ذات الصلة:  (.ُّْ/ُانظر: التحرير كالتنوير ) (ِ)
 (.َْٓ-ْْٗ ُب )الفركؽ( )ص: االفَباء كالبهتافك 

 (.ُُِ/ُ( انظر: غرائب التفسّب كعجائب التأكيل، ٧بمود بن ٞبزة الكرما٘ب )ّ)
 (.ٕٓ/ُٔ(، )ٗٔ/ ُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ْ)
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الكذب عند أىل السنة: اإلخبار عن الشيء ٖبالؼ  : ك٫بوه قوؿ الشيخ الزرقا٘ب
ا كاف أك غلطنا أك سهونا، كالعمد شرط لإلٍب  .(ُ)ما ىو عليو عمدن

من اإلكثار أف   لكن خشي الزبّبتفاؽ، كلكن كإف كاف ا٤بخطئ غّب آٍب باال
عبد ، كما جاء عن ألنو كإف ٓب يأٍب با٣بطأ لكن قد يأٍب باإلكثار ؛يقع ُب ا٣بطأ كىو ال يشعر

قاؿ: قلت للزبّب: إ٘ب ال أ٠بعك ٙبدث عن رسوؿ اهلل ،  اهلل بن الزبّب، عن أبيو
  من  ))يقوؿ:  كما ٰبدث فالف كفالف؟ قاؿ: أما إ٘ب ٓب أفارقو، كلكن ٠بعتو
 .(ِ)((فليتبوأ مقعده من النار كذب عليَّ 

 بن اهلل عبد عن أخرل طريق من الدارمي أخرجو "كقد :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
 .العمد يذكر كٓب ،(ّ)((َحدََّث َعنّْي َكِذبًا)): بلفظ الزبّب

 كُب ٛبسك الزبّب ّٔذا ا٢بديث على ما ذىب إليو من اختيار قلة التحديث دليل لألصح
ا أـ خطأ،  ُب أف الكذب ىو اإلخبار بالشيء على خالؼ ما ىو عليو سواء كاف عمدن

خشي من اإلكثار أف يقع ُب   لكن الزبّب، كا٤بخطئ كإف كاف غّب مأثـو باإلٝباع
 .إذ اإلكثار مىًظنَّةي ا٣بطأ ؛ألنو كإف ٓب يأٍب با٣بطأ لكن قد يأٍب باإلكثار ؛ا٣بطأ كىو ال يشعر

 ،ث با٣بطأ فحمل عنو كىو ال يشعر أنو خطأ يعمل بو على الدكاـ للوثوؽ بنقلوكالثقة إذا حدَّ 
فمن خشي من اإلكثار الوقوع ُب ا٣بطأ ال يؤمن عليو  ،ا للعمل ٗبا ٓب يقلو الشارعفيكوف سببن 

عن اإلكثار  كغّبه من الصحابة   فمن ٍب توقف الزبّب ،اإلٍب إذا تعمد اإلكثار
أك  ،منهم فمحموؿ على أهنم كانوا كاثقْب من أنفسهم بالتَّثىبُّت كأما من أكثر .من التحديث

 .(ْ)" تمافكطالت أعمارىم فاحتيج إٔب ما عندىم فىسيًئليوا فلم ٲبيًٍكنػٍهيمي ال
                                                

 (.ّٔٔ/ِ( شرح الزرقا٘ب على موطأ اإلماـ مالك )ُ)
  [.َُٕارم ]صحيح البخ( ِ)
 .[ِّٗمي ]سنن الدار ( ّ)
 (.َُِ/ُ( فتح البارم )ْ)
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كسبب الكذب: جلب منفعة أك دفع مضرة، أك ا١بهل بقبحو كآفاتو، أك كوف الكاذب 
بأيهما نطق، كرٗبا كاف الكذب  يبإب سفيهنا ال يفرؽ بْب الصدؽ كالكذب ُب إخباره، كال

 .  (ُ)أحلى على حىنىًكو من الصدؽ
"ككما يكوف الكذب ُب األقواؿ  :يقوؿ الشيخ عبد الرٞبن حسن حبنكة ا٤بيدا٘ب 

يكوف ُب األفعاؿ، فقد يفعل اإلنساف فعالن ييوىمي بو حدكث شيء ٓب ٰبدث، أك يعرب بو عن 
٤بخادعة بالفعل، مثلما تكوف ا٤بخادعة بالقوؿ، كجود شيء غّب موجود، كذلك على سبيل ا

كرٗبا يكوف الكذب ُب األفعاؿ أشد خطرنا، كأقول تأثّبنا من الكذب ُب األقواؿ، كمن أمثلة 
إذ جاؤكا أباىم عشاء  ،لنا من أقواؿ كأفعاؿ إخوة يوسف  ما حكاه اهلل  :ذلك

تْ حمسيبكوف، كقالوا كذبنا:  َٞ ةَاَٛا إٍِّٛا َذ
َ
ُٝ َُال٠ُا يَا أ َزَٖ

َ
َٜا ٌَأ َخانِ َ٘ ًَ ِنَْٜد  َُ َوحََرْكَٜا ي٠ُُش ِ َٜا نَْصتَت

بدـ كذب، فجمعوا بْب كذب  كجاؤكا على قميص يوسف  [.ُٕ]يوسف: ىجساَّّلِئُْب 
 .  (ِ)القوؿ ككذب الفعل"

 .(ّ)الكذب يقاؿ ُب ا٤بقاؿ كالفعاؿ : قاؿ الراغب
 

 خطورة الكذب: ثانًيا:
إف   كىو من السبل ا٤بوصلة إٔب النار، احش العيوبكفو  ،الكذب من قبائح الذنوبإف 

، إلى يَػْهِدي الصّْْدؽَ  فَِإفَّ  بِالصّْْدؽ؛ عليكم)): كما جاء ُب ا٢بديث  كاف عن عمد،  اْلِبرّْ
 عند ُيْكَتبَ  حتى الصّْْدؽَ  ويتحرَّى َيْصُدؽُ  الرَُّجلُ  يزاؿُ  وما اْلَجنَّة، إلى يَػْهِدي اْلِبرَّ  وإفَّ 

                                                

 (.ٕ/ْ(، البحر احمليط ُب التفسّب )ْٓٓ/ ُ( انظر: الكشاؼ )ُ)
 (.ِٗٓ/ُبتصرؼ من )األخالؽ اإلسالمية كأسسها( ) (ِ)
 (.َْٕ( انظر: ا٤بفردات، مادة: )كذب( )ص:ّ)
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يًقا. اهلل:  إلى يهدي اْلُفُجورَ  وِإفَّ  اْلُفُجور، إلى يْهدي الكِذبَ  فإفَّ  والكِذب؛ وإيَّاكم ِصدّْ
ابًا اهلِل: عند ُيكتبَ  حتى الكذبَ  ويتَحرَّى يكذبُ  الرَّجل يزاؿُ  وما النَّار،  .(ُ)((َكذَّ

كأف ذلك ىو شأنو  ،ليفيد التجدد (؛يتحرل)ك (يكذب)ك (يصدؽ)عرب با٤بضارع ُب "
دؽ يوصل إٔب العمل الصاّب فإف الصّْ  ؛ٛبسكوا بالصدؽ كالزموه ا٤بعُب:ك  الذم يتكرر منو.

، كإف العمل الصاّب يوصل إٔب ا١بنة، كإف الرجل ليتكرر منو الصدؽ  ،ا٣بالص من كل مذمـو
 :كتابة خاصة   كيتكرر منو تعمد الصدؽ كالقصد إليو كالتزامو حٌب يكتب عند اهلل

 ى عليو رضاىم. كيرض ،فيثاب ثواب الصديقْب ،اصديقن 
كأف الشر  ،فإف الكذب يوصل إٔب الشر كاالنبعاث فيو (؛احذركا الكذب كاجتنبوه)ك

يوصل إٔب النار. كأف الرجل ليتكرر منو الكذب كيتكرر منو تعمده كالقصد إليو حٌب يكتب 
 .(ِ)"كيسخط عليو سخطهم ،فيؤٍب إٍب الكذابْب ،اكذابن   :عند اهلل كتابة خاصة

ةَْراَر َِٕف َٛهًٍِم حمس :ىذا تأكيل قولو :  قاؿ ا٣بطايب
َ َْ اَر َِٕف  =إِنٍّ ا جٍّ ٍُ ِإَونٍّ إْ

 .(ّ)كاال٫براؼ إٔب الكذب" ،ا٤بيل عن الصدؽ :كأصل الفجور [.ُْ-ُّ]االنفطار: ىجس<َجِدًٍم 
عن رسوؿ اهلل   ٠بىيرىةي ٍبني جيٍنديب :الذم ركاه (حديث ا٤بناـ)كجاء ُب 
 فانطلقنا، فأتينا على )) الذم تبلغ كذبتو اآلفاؽ، قاؿ: بياف عاقبة الكذَّاب

، وإذا ىو يأتي أحد ِشقَّْي (ْ)رجل ُمْستَػْلٍق ِلَقَفاُه، وإذا آخر قائم عليو ِبَكلُّوٍب من حديد
َنو إلى قفاه، فَػَيُشقُّ، ثم يَػَتَحوَُّؿ  َوْجِهو فَػُيَشْرِشُر ِشْدَقُو إلى قفاه، وَمْنِخَره إلى قفاه، وَعيػْ

الجانب اآلخر فيفعل بو مثل ما فعل بالجانب األوؿ، فما من ذلك الجانب حتى إلى 
 ((. َيِصحَّ ذلك الجانُب كما كاف، ثم يعود عليو فيفعل مثل ما فعل المرة األولى

                                                

 كاللفظ ٤بسلم. ،ُب صحيحهما [َِٕٔ] كمسلم [،َْٗٔ] البخارمأخرجو  (ُ)
 (.ُُْ)ص:عبد ا٢بميد بن باديس ، من حديث البشّب النذير ٦بالس التذكّب (ِ)
 (.ُّّ/ْمعآب السنن )( ّ)
 حديدة معوجة الرأس.( ْ)
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ـً  ُيَحدُّْث بيافي حاًؿ ذلك الرَّجل بأنو الكذَّابي الذم: ))ا٢بديث  كجاء ُب ٛبا
ُلَغ اآلفَاؽ، فَػُتْحَمُل عنو حتى (ُ)بالكْذبَة  . (ِ)((تَػبػْ

كىذا ٙبذير من " :قاؿ ابن ا١بوزم  كذلك يوجب ا٢بذر من ىذه ا٤بعصية.
  .(ّ)"الكذب إال أنو ىنا بأمور الشريعة أخص

ما كاف ُخُلٌق َأبْػَيَض إلى رسوؿ اهلل ))قالت:  كُب ا٢بديث: عن عائشة 
 النَِّبيّْ  عندولقد كاف الرَّجُل ُيَحدُّْث ، من الكذب  باْلِكْذبَِة فما

  .(ْ)((يَػَزاُؿ في نَػْفِسو حتى يعلم أنو قد أحدث منها توبة
، من الكذب ما َكاف ُخُلٌق َأبْػَيَض إلى أصحاِب رسوؿ اهلل ))كُب لفظ: 

الكذبة، فما تزاؿ في نفسو حتى  ولقد كاف الرجل يكذب عند رسوؿ اهلل 
  .(ٓ)((يعلم أنو أحدث منها توبة

ًُ م يزؿ ل)) كُب لفظ:  .(ٔ)((ا عنو حتى يحدث توبةمعر
  

                                                

مشارؽ األنوار على  .كأنكر بعضهم الكسر إال إذا أراد ا٢بالة كا٥بيئة ،كيقاؿ بفتحها ،بكسر الكاؼ (بالكذبة) (ُ)
مرقاة (، ُّٗ/ٔ) فتح البارم. انظر: رىكىعى رىٍكعىة :ؿكما تقو   ،كىذىبى كىٍذبىة  :تقوؿ (.ّّٕ/ُ) صحاح اآلثار

 (.َُٔ/ٓ(، فيض القدير )ّّٕٔ /ٗ) ا٤بفاتيح
 [.َْٕٕ، َٔٗٔ، ُّٖٔالبخارم ]( صحيح ِ)
 (.ّٖ/ِ) (كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْبّ)
، كابن [َِّ] البزار"، كأخرجو أيضنا: حسن[ كقاؿ: "ُّٕٗ[، كالَبمذم ]ُِْٓ] سحاؽ بن راىويوأخرجو إ (ْ)

"، ككافقو الذىيب، كما أخرجو البيهقي ُب )السنن صحيح اإلسنادكقاؿ: " [،َْْٕ[، كا٢باكم ]ّٕٔٓحباف ]
 [.ْْٕٓ[، كُب )شعب اإلٲباف( ]َُِِٖالكربل( ]

 [.ُِّٖٓ[، كأٞبد ]َُِٓٗ] معمر بن راشدأخرجو  (ٓ)
 [.ْٕٓٔ] صحيح ا١بامع الصغّب كزياداتو[، ُُّٖٖماؿ ]كنز الع( ٔ)
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ًُ )") قولو: ا عن العود كزجرن  ،ا لوكتأديبن  ،ا لكراىتو الكذبإظهارن  (؛(ا عنولم يزؿ معر
 .(ُ)"من تلك الكذبة الٍب كذّٔا ((حتى يحدث توبة)) .٤بثلها

إف الكذب ًل يصلح )) :رفع ا٢بديث إٔب النيب  كعن ابن مسعود 
 . (ِ)..((أف يَِعَد الرجل ابنو ثم ًل يُػْنِجُز لومنو َجدّّ وًل َىْزٌؿ، وًل 

كيأٍب ا٤بخرب إذا علم بذلك، ٍب إف علم الضرر فيو، كاف من الكبائر، كإال فمن 
 . (ّ)الصغائر، كإف كانت فيو مصلحة تقاـك ذلك الضرر، صار مندكبنا تارة، ككاجبنا أخرل

على ٙبرٙب الكذب ُب "قد تظاىرت نصوصي الكتاب كالسنَّة : قاؿ اإلماـ النوكم 
 كفواحش العيوب. ،ا١بملة، كىو من قبائح الذنوب

كإٝباع األمة منعقده على ٙبرٲبو مع النصوص ا٤بتظاىرة، فال ضركرة إٔب نقل أفرادىا، 
كإ٭با ا٤بهم بياف ما ييستثُب منو، كالتنبيو على دقائقو، كيكفي ُب التنفّب منو ا٢بديث ا٤بتفق على 

آية المنافق ثالث: إذا حدث  قاؿ: )) عن النيب  عن أيب ىريرة  :صحتو
 . (ْ)((كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خاف

أربع من كن فيو كاف قاؿ: )) أف النيب   كعن عبد اهلل بن عمرك
منافقا خالًصا، ومن كانت فيو َخْصَلٌة منهن كانت فيو َخْصَلٌة من النفاؽ حتى يدعها: إذا 

 .(ٓ)((ذب، وإذا عاىد غدر، وإذا خاصم فجراؤتمن خاف، وإذا َحدََّث ك
  
                                                

 (.َُٔ/ٓ) يض القديرف (ُ)
، ككافقو الذىيب، كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب "صحيح اإلسناد على شرط الشيخْب"[ كقاؿ: َْْأخرجو ا٢باكم ]( ِ)

 [.ّْْٓ)شعب اإلٲباف( ]
 (.ُّٕ/ٖ( دليل الفا٢بْب لطرؽ رياض الصا٢بْب، البن عالف )ّ)
 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ، ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّ( صحيح البخارم ]ْ)
 [. ِْٗٓ، ّْحيح البخارم ]( صٓ)
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 .(ُ)((وإذا ائُتِمن خاف)) :(( بدؿإذا وعَد أخلفَ كُب ركاية مسلم: ))
كأما ا٤بستثُب منو: فقد ركينا ُب )صحيحي [: قاؿ ]أعِب: اإلماـ النوكم 

ليس يقوؿ: )) رسوؿ اهلل  أهنا ٠بعت البخارم كمسلم( عن أـ كلثـو 
اُب الذي يصل . ىذا القدر ُب (ِ)((ح بين الناس فَػيَػْنمي خيًرا، أو يقوؿ خيًراالَكذَّ

كٓب أ٠بعو ييرخّْصي ُب شيء  : ُب ركاية لو: قالت أـ كلثـو (مسلم). كزاد (صحيحيهما)
٩با يقوؿ الناس إال ُب ثالث: يعِب: ا٢برب، كاإًلصالح بْب الناس، كحديث الرجل امرأتو 

 إباحة بعض الكذب للمصلحة، كقد ضبط العلماء . فهذا حديث صريح ُب(ّ)كا٤برأة زكجها
ـي أبو حامد الغزإب ما يباح منو. فقاؿ:  (ْ) كأحسن ما رأيتيو ُب ضبطو، ما ذكره اإلما

الكالـي كسيلةه إٔب ا٤بقاصد، فكلُّ مقصودو ٧بمودو ٲبيكن التوصلي إليو بالصدؽ كالكذب ٝبيعنا، 
نى التوصل إليو بالكذب، كٓب ٲبكن بالصدؽ، فالكذب فيو حراـ؛ لعدـ ا٢باجة إليو، كإف أمك

فالكذبي فيو مباحه إف كاف ٙبصيل ذلك ا٤بقصود مباحنا، ككاجبه إف كاف ا٤بقصود كاجبنا، فإذا 
اختفى مسلم من ظآب كسأؿ عنو، كجبى الكذبي بإخفائو، ككذا لو كاف عنده أك عند غّبه 

بإخفائها، حٌب لو أخربه بوديعةو  كديعة كسأؿ عنها ظآبه ييريدي أخذىا، كجبى عليو الكذب
ا على ا٤بودع ا٤بخرب، كلو استحلفو عليها، لزمىو أف  عنده فأخذىا الظآبي قهرنا، كجب ضماهني
، ككذلك لو   ، حنثى على األصحّْ، كقيل: ال ٰبنثي لفى كيورّْم ُب ٲبينو، فإف حلفى كٓب يورّْ ٰبى

، أك إصالًح ذاًت البْب، أك استمال ة قلب آِّب عليو ُب العفو عن ا١بناية كاف مقصودي حىٍربو
ال ٰبصل إال بكذب، فالكذبي ليس ٕبراـ، كىذا إذا ٓب ٰبصل الغرضي إال بالكذب، 
كاالحتياطي ُب ىذا كلّْو أف يورّْم، كمعُب التورية: أف يقصدى بعبارتو مقصودنا صحيحنا ليس ىو  

                                                

 [.ٖٓصحيح مسلم ]( ُ)
 .[َِٓٔ[، مسلم ]ِِٗٔصحيح البخارم ]( ِ)
 [.َِٓٔصحيح مسلم ] (ّ)
 (.ُّٕ/ ّ( انظر: إحياء علـو الدين )ْ)
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 يقصد ىذا، بل أطلق عبارة كاذبنا بالنسبة إليو، كإف كاف كاذبنا ُب ظاىر اللفظ. كلو ٓب
 الكذب، فليس ٕبراـ ُب ىذا ا٤بوضع.

ككذلك كل ما ارتبط بو غرضه مقصوده صحيح لو أك " : قاؿ أبو حامد الغزإب
ه ظآبه، كيسألىو عن مالو؛ ليأخذىه، فلو أف ينكرىه، أك يسألىو  لغّبه، فالذم لو، مثلي أف يأخذى

، أك مػقوؿ: مػو أف ينكرىىا كيػلػكبىها، فػأب ارتػعنى اهلل تػو كبيػة بينػالسلطافي عن فاحش ا ػا زنيتي
 .-ثالن ػم- تي ػربػش

 كقد اشتهرت األحاديث بتلقْب الذين أقرَّكا با٢بدكد الرجوع عن اإلقرار.
كأما غرضي غّبه، فمثل أف ييسأؿى عن سرّْ أخيو فينكرىهي، ك٫بو ذلك، كينبغي أف ييقاًبلى 

َبتبة على الصدؽ، فإف كانت ا٤بفسدةي ُب الصدؽ أشدَّ ضررنا، بْب مفسدة الكذب كا٤بفسدة ا٤ب
، فإف كاف  ، كمٌب جازى الكذبي ، كإف كاف عكسيو، أك شكَّ حىريـى عليو الكذبي فلو الكذبي
، كمٌب كاف متعلقنا بغّبه، ٓب ٘بز ا٤بسا٧بةي  ا٤ببيحي غرضنا يتعلَّقي بنفسو، فيستحبُّ أف ال يكذبى

 .(ُ)ُب كل موضعو أيبيحى، إال إذا كاف كاجبنا" ٕبقّْ غّبه، كا٢بزـي تركو
ـ ؛ لسوء عواقبو، كخيٍبًث :  قاؿ ا٤باكردم ، كأٍصلي كلّْ ذى "كالكذب ًٝبىاعي كلّْ شىر 

نتائجو؛ ألنَّو يػيٍنًتجي النَّميمة، كالنَّميمة تػيٍنًتجي البغضاءى، كالبغضاءي تؤكؿ إٔب العداكة، كليس مع 
 .(ِ)لذلك قيل: من قىلَّ ًصٍدقيوي قىلَّ صىًديقيو"العداكة أىٍمنه كال راحة؛ ك 

اإلخبار عن الشيء على "حقيقة الكذب:  :قاؿ القاضي أبو بكر ابن العريب 
الشرائع، ككرىتو النفوس؛ ٤با فيو من فساد القانوف ُب القوؿ  خالؼ ما ىو عليو. حرمتو

 : كأشده كالفعل لو توصل إٔب غرضو بو، فكيف إذا ٓب يوصل إٔب غرض؟!
  . الكذب على اهلل

                                                

 (.ّٖٕ -ّٕٕ األذكار، لإلماـ النوكم )ص:( ُ)
 (.ُِٔأدب الدنيا كالدين )ص: (ِ)
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  كىو ىو، أك ٫بوه.:  وثانيو: الكذب على رسوؿ اهلل
كىي شهادة الزكر ُب إثبات ما ليس بثابت على أحد، أك  :وثالثو: الكذب على الناس

إسقاط ما ىو ثابت، ففيو الكذب كا٤بضرة، كتصوير الباطل ُب صورة ا٢بق، ُب ٦بلس ا٢بق، 
كما جاء ُب   ،من قوؿ الزكر أشد التحذير  كلذلك حذر النيب ؛عند نائب ا٢بق

أًل أنبئكم بأكبر )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب بكرةا٢بديث: 
ككاف -     ((اإلشراؾ باهلل وعقوؽ الوالدين))قلنا: بلى، يا رسوؿ اهلل. قاؿ:  ،((؟الكبائر

ررىا، حٌب قلنا: . فما زاؿ يك((أًل وقوؿ الزور، أًل وشهادة الزور)) -ا فجلس، فقاؿ:متكئن 
  .(ُ)ليتو سكت

الكذب ُب  :لكثرة متعلقاتو، كمن أشده ؛كىو أمر طويل :ورابعها: الكذب للنفس
 .(ِ)("غشكال ،عيبكال ،كذب)الا٤بعامالت، كىو أحد أركاف الفساد الثالثة فيها، كىي: 

"الكذب متضمن لفساد ا٤بعاش كا٤بعاد، كمفاسد الكذب  :كيقوؿ ابن القيم 
و معلومة عند خاصة الناس كعامتهم، كيف كىو منشأ كل شر. فكم أزيلت الالزمة ل

بالكذب من دكؿ ك٩بالك، كخربت بو من بالد، كاستلبت بو من نعم، كتقطعت بو من 
معايش، كفسدت بو مصاّب، كغرست بو عداكات، كقطعت بو مودات، كافتقر بو غِب، كذؿَّ 

ت بو دكر كقصور، كأفسد بو بْب االبن بو عزيز، كىتكت بو مصونة، كرميت بو ٧بصنة، كخل
كأبيو، كبْب األخ كأخيو، كأحاؿ الصديق عدكِّا مبيننا، كرد الغِب العزيز مسكيننا؟! كىل ملئت 

كعلى دينو،  ،كعلى رسولو  ،ا١بحيم إال بأىل الكذب الكاذبْب على اهلل 
إال بأىل الصدؽ  كعلى أكليائو، ا٤بكذبْب با٢بق ٞبية كعصبية جاىلية؟! كىل عمرت ا١بناف

ْدِق حمس :اهلل الصادقْب ا٤بصدقْب با٢بق؟ قاؿ  َب ةِالّػِ ِ َوَكذٍّ َذَب لََعَ اَّللٍّ َْ  ْٚ ٍّٙ ُٗ ِم ْكَٖ
َ
ْٚ أ َٙ َذ

                                                

 [.ٕٖ] [، مسلمُٗٗٔ، ِّٕٔ، ِْٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.َِٖ/ٓ( بتصرؼ عن )عارضة األحوذم( )ِ)
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 َٚ ر٠ًْى لََِْٖكٌِرِي َ٘  َٗ ٍّٜ َٟ َٕيَْس ِِف َج
َ
٠َن  Pإِذْ َجاَءهُ أ ُِ خٍّ ُٙ ْ ُٗ ال ُٞ  َّ ِ وَٕه

ُ
َق ةِِٝ أ ْدِق وََغدٍّ ِي َجاءَ ةِالّػِ َواَّلٍّ

Q  ْدِصننَِي ُٙ ْ َّ َجَزاُء ال ِ ْٗ ذَل ِٟ ِ ا يََظاءُوَن ِنَْٜد َربّ َ٘  ْٗ ُٟ َ ٠ُِٖٙا  Rل ِي َن  اَّلٍّ
َ
ْش٠َأ

َ
ْٗ أ ُٟ ُ َخْٜ َِر اَّللٍّ ٍّ ِْلَُس

٠َُٖن  َٙ ِي ََك٠ُٛا َحْه ِٚ اَّلٍّ ْخَص
َ
ْٗ ةِأ ُٞ ْجَر

َ
ْٗ أ ُٟ  .(ُ)"[ّٓ-ِّ]الزمر: ىجسSَويَْجزِيَ

ىل اإلٲباف فإف الكذب من ا٣بصاؿ ككما أف الصدؽ خصلة ٞبيدة، كىو من خصاؿ أ
آيَُة الُمَناِفق َثاَلٌث: إذا كما جاء ُب ا٢بديث: ))  ،القبيحة، كىو من صفات أىل النفاؽ

أربٌع من ُكنَّ )) :، كقاؿ (ِ)((َحدََّث َكَذب، وإذا َوَعَد َأْخَلف، وإذا اْؤُتِمَن َخاف
كانت فيو َخْصَلٌة من النّْفاؽ حتى فيو كاف منافًقا خالًصا، ومن كانت فيو َخْصَلٌة منُهنَّ  

 .(ّ)((َيَدَعَها: إذا اْؤُتِمَن َخاف، وإذا حدََّث َكَذب، وإذا عاىَد َغَدر، وإذا خاصم َفَجر
عباده أف يالزموا الصدؽ ُب ٝبيع األحواؿ، كأف يكونوا مع  كقد أمر اهلل 

يَا حمس :اهلل  الصادقْب؛ ألف الصدؽ سبيل النجاة من خزم الدنيا كعذاب اآلخرة. قاؿ
ادِرنِيَ  َم الػٍّ َ٘ َ َوُك٠ُٛ٠ا  ٠ا اَّللٍّ ُِ ٠ُٜا اتٍّ َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
: اصدقوا، كالزموا الصدؽ "أم [،ُُٗ]التوبة: ىجسأ

 . (ْ)ا"تكونوا مع أىلو، كتنجوا من ا٤بهالك، كٯبعل لكم فرجنا من أموركم ك٨برجن 
 بعض الصحابة "الصدؽ خصلة ٧بمودة؛ ك٥بذا كاف : قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب

  ٓب ٘برب عليو كذبة ال ُب ا١باىلية كال ُب اإلسالـ، كىو عالمة على اإلٲباف، كما أف
 .  (ٓ)الكذب أمارة على النفاؽ، كمن صدؽ ٪با"

  

                                                

 (.ّْٕ -ّٕ/ ِمفتاح دار السعادة( )( بتصرؼ عن )ُ)
 [.ٗٓ[، مسلم ]َٓٗٔ، ِْٕٗ، ِِٖٔ، ّّ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ٖٓ[، مسلم ]ُّٖٕ،  ِْٗٓ، ّْصحيح البخارم ] (ّ)
 (.َِّ/ْتفسّب ابن كثّب ) (ْ)
 (.ُْٖ/ٔا٤بصدر السابق )( ٓ)
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ىو األسوة ا٢بسنة لألخالؽ الفاضلة فهو الصادؽ األمْب بشهادة  كرسولنا 
أخرل. كقد  العتباراتو مة أك ا٤بكانة أك استكبارنا أك خوفنا على الزَّعامن آمن كمن ٓب يؤمن 

َُْربنِيَ حمس قاؿ: ٤با نزلت: ،جاء ُب ا٢بديث: عن ابن عباس 
َ َْ َّ ا ِْٛذْر َنِظَْيحَ

َ
 ىجسَوأ

فا حٌب صعد الصَّ  كرىطك منهم ا٤بخلصْب، خرج رسوؿ اهلل  ،[ُِْ]الشعراء:
م إف أخبرتكم أف أرأيتفقالوا: من ىذا؟ فاجتمعوا إليو، فقاؿ: )) ،((يا صباحاهفهتف: ))

قالوا: ما جرَّبنا عليك كذبنا، قاؿ:  ،؟((خياًل تخرج من سفح ىذا الجبل، أكنتم مصدقي
 .(ُ)((فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد))

 
 صور الكذب: ثالثًا:

ا عليها بالنَّار، كمن ىذه  يتبْب ٩با تقدـ أف للكذب صورنا متعددة كمستنكرة كمتوعدن
 الصور:

 
 بيير علم:  اهلل القوؿ على - ٔ
بغًّب علمو ىو أقبحي كأشنعي صور الكذب؛ إذ ىو أصل األدياف  إفَّ القوؿى على اهلل  

 :الدين ا٢بق. قاؿ اهلل  ُبالباطلة، كمنشأ التبديل ُب األدياف احملرفة، كسبب االبتداع 
٠ل٠ُنَ حمس ُِ ٍّٗ َح ْٗ ثُ ِٟ يِْدي

َ
َِٓخاَب ةِأ َٚ يَْسُخت٠َُن إْ ِي ٌٔ لَِّلٍّ ًٓ  ٠ٌََيْ ًٜا ًَُِٖ َٙ وا ةِِٝ َث ِ ِٕيَْظََتُ ْٚ نِِْٜد اَّللٍّ ِ٘ َذا  َٞ

ا يَْسِصت٠َُن  ٍّٙ ْٗ ِم ُٟ َ ٌٔ ل ْٗ َوَويْ ِٟ يِْدي
َ
َختَْج أ َْ ا  ٍّٙ ْٗ ِم ُٟ َ ٌٔ ل ا  ٠ٌََ79يْ ً٘ يٍّا

َ
ٍّْ أ

ِ َٜا انلٍّاُر إ صٍّ َٙ ْٚ َت َوَُال٠ُا َٕ
 ْٚ ًدا ٌََٖ ْٟ ِ َخ ْٗ ِنَْٜد اَّللٍّ َْذُت ُتٍّ

َ
ْٔ أ ْهُدوَدةً ُُ ٠َُٙن  َ٘ َْ َتْهَٖ ا  َ٘  ِ ٠ل٠َُن لََعَ اَّللٍّ ُِ ْم َت

َ
َدهُ أ ْٟ ُ َخ ًَ اَّللٍّ ِ  :7ُُيْٖ

وَن  ا َخادِلُ َٟ ْٗ ذًِ ُٞ ْغَداُب انلٍّارِ 
َ
َّ أ ِ وَٕه

ُ
ُٝ ٌَأ ْج ةِِٝ َخِفًئَُخ ـَ َخا

َ
َصَب َشيِّئًَث َوأ َْ  ْٚ َ٘  ىجس;7ةََل 

  [.ُٖ-ٕٗ]البقرة:
                                                

 [.َِٖ[، مسلم ]ُْٕٗ، َْٕٕلبخارم ]( صحيح اُ)
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اتو ال يباح ٕباؿ، ك٧بـر ٙبرٲبنا "إف احملرمات نوعاف: ٧بـر لذ :قاؿ ابن القيم 
ا حمس ذاتو:ُب احملـر ل عارضنا ُب كقت دكف كقت، قاؿ اهلل  َ٘ ٠َاِخَض  ٍَ َ إْ ا َخرٍَّم َرَّبِ َٙ ْٔ إِجٍّ ُُ

 َٚ ا بََف َ٘ ا َو َٟ ِْٜ٘ َر  َٟ   .[ّّ]األعراؼ: ىجسَك
َِّ حمس ٍب انتقل منو إٔب ما ىو أعظم منو فقاؿ: َٗ َواِْلَْغَ ةَِيْْيِ اْْلَ ثْ ِ

ِْ  .ىجسَوا
ِْل ةِِٝ ُشَْٖفاًٛاحمس ٍب انتقل منو إٔب ما ىو أعظم منو، فقاؿ:  ْٗ ُحَنّ َ ا ل َ٘  ِ ْن تُْْشُِك٠ا ةِاَّللٍّ

َ
  .ىجسَوأ

٠ُٙنَ حمسٍب انتقل منو إٔب ما ىو أعظم منو، فقاؿ:  َْ َتْهَٖ ا  َ٘  ِ ٠ل٠ُا لََعَ اَّللٍّ ُِ ْن َت
َ
. فهذا ىجسَوأ

كنسبتو ، ن الكذب على اهلل كأشدىا إٜبنا؛ فإنو يتضم ،أعظم احملرمات عند اهلل 
كتبديلو، كنفي ما أثبتو، كإثبات ما نفاه، كٙبقيق ما أبطلو، إٔب ما ال يليق بو، كتغيّب دينو 

كإبطاؿ ما حققو، كعداكة من كااله، كمواالة من عاداه، كحب ما أبغضو، كبغض ما أحبو، 
 ككصفو ٗبا ال يليق بو ُب ذاتو كصفاتو كأقوالو كأفعالو.

منو، كال أشد إٜبنا، كىو أصل الشرؾ  جناس احملرمات أعظم عند اهلل فليس ُب أ
كالكفر، كعليو أسست البدع كالضالالت، فكل بدعة مضلة ُب الدين أساسها القوؿ على اهلل 
بال علم؛ ك٥بذا اشتد نكّب السلف كاألئمة ٥با، كصاحوا بأىلها من أقطار األرض، كحذركا 

ذلك ما ٓب يبالغوا مثلو ُب إنكار الفواحش، كالظلم كالعدكاف؛  فتنتهم أشد التحذير، كبالغوا ُب
على من نسب إٔب دينو  اهلل إذ مضرة البدع كىدمها للدين كمنافاهتا لو أشد، كقد أنكر 
ُٗ حمسٙبليل شيء أك ٙبرٲبو من عنده، بال برىاف من اهلل، فقاؿ:  لِْصنَخُُس

َ
ًُ أ ا حَِػ َٙ ِ ٠ل٠ُا ل ُِ َْ َت َو

َذا خَ  َٞ ِذَب  َٓ ِذَب إْ َٓ ِ إْ وا لََعَ اَّللٍّ ََتُ ٍْ َذا َخَراٌم ِِلَ َٞ ٌل َو  . (ُ)"اآلية [ُُٔ]النحل: ىجسَٓ
الشيطاف، كما يزينو ٥بم من قبيح األفعاؿ،  العباد عن اتباع خطوات كقد هنى اهلل 

بو على عباده  كسيئ األقواؿ، كبْب حاؿ ا٤بتبع ٣بطوات الشيطاف، كما امًبَّ اهلل 
ا انلٍّاُس ُِك٠ُا حمس :ىم أسباب الوقاية من خطر اتباع الشيطاف. قاؿ ا٤بؤمنْب ُب اٚباذ َٟ حَّ

َ
يَا أ

                                                

 (.ّٕٗ -ّٖٕ/ُ( مدراج السالكْب )ُ)
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تنٌِي  ُ٘ ْٗ َنُدوٌّ  ُٝ َُٕس ًَْفاِن إٍِّٛ َْ حَتٍّتُِه٠ا ُخُف٠َاِت الظٍّ ًًِّتا َو ـَ  ًْ َٓ رِْض َخ
َ َْ ا ِِف ا ٍّٙ ْٗ  168ِم ُمرُُز

ْ
ا يَأ َٙ إِجٍّ

٠ل٠ُا  ُِ ْن َت
َ
ْدَظاءِ َوأ ٍَ ٠ءِ َوإْ ٠َُٙن ةِالصَّ َْ َتْهَٖ ا  َ٘  ِ يَا حمس :كقاؿ  [،ُٗٔ-ُٖٔ]البقرة: ىجس169لََعَ اَّللٍّ

ُمُر 
ْ
ُٝ يَأ ًَْفاِن ٌَإٍِّٛ ْٚ يَتٍّتِْم ُخُف٠َاِت الظٍّ َ٘ ًَْفاِن َو َْ حَتٍّتُِه٠ا ُخُف٠َاِت الظٍّ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
ْدَظاءِ أ ٍَ ةِإْ

ِ َنًَْٖسُ  ُٔ اَّللٍّ َْ ٌَْؾ رِ َول٠َْ
َٓ ْٜ ُٙ ْ ْٚ َوال َ٘ َ يَُزّّكِ  ٍّٚ اَّللٍّ ةًَدا َوَِٕس

َ
َخٍد أ

َ
ْٚ أ ِ٘  ْٗ ُِْٜ٘س ا َزَّك  َ٘  ُٝ ْٗ َورَْْحَُخ

 ٌٗ ًٌِٙم َنًِٖ ُ َش ا حمس :كقاؿ  ،[ُِ]النور:  ىجسيََظاُء َواَّللٍّ َٟ ِإَوَذا َذَه٠ُٖا ٌَاِخَظًث َُال٠ُا وََجْدَٛا َنًَْٖ
 َْ  َ ْٔ إِنٍّ اَّللٍّ ا ُُ َٟ ِ َمَرَٛا ة

َ
ُ أ ٠ُٙنَ آةَاَءَٛا َواَّللٍّ َْ َتْهَٖ ا  َ٘  ِ ٠ل٠َُن لََعَ اَّللٍّ ُِ َت

َ
ْدَظاءِ أ ٍَ ُمُر ةِإْ

ْ
  ىجس يَأ

 [.ِٖ]األعراؼ:
كما قاؿ   ،غّب ا٢بق كقد ضلَّ أىل الكتاب بغلوىم ُب دينهم، كقو٥بم على اهلل 

: اْلَْ حمس ٍّْ
ِ ِ إ ٠ل٠ُا لََعَ اَّللٍّ ُِ َْ َت ْٗ َو َْ َتْي٠ُٖا ِِف دِيُِٜس ِٓخَاِب  َٔ إْ ْٞ َ

ِصًُح نِيََس يَا أ َٙ ْ ا ال َٙ ٍَّ إِجٍّ

 ُِ َْ َت ِ َورُُشِِٖٝ َو ٠ُٜا ةِاَّللٍّ ِ٘ ُٝ ٌَآ َٗ َوُروٌح ِْٜ٘ ا إََِل َمْريَ َٞ ا َِ ْٕ
َ
ُٝ أ ُخ َٙ ِ ِ َوََك َٗ رَُش٠ُل اَّللٍّ ُٚ َمْريَ ذٌَث ابْ َٓ ٠ل٠ُا ذَ

ْن يَُس٠نَ 
َ
ُٝ أ ُ إََِلٌ َواِخٌد ُشتَْداَٛ ا اَّللٍّ َٙ ْٗ إِجٍّ ا َُٕس ٠ا َخْْيً ُٟ رِْض  اجَْخ

َ َْ ا ِِف ا َ٘ ٠َاِت َو َٙ ا ِِف الصٍّ َ٘ ََلُ َودَلٌ ََلُ 
 ًٓ ِ َوكًِ ْٗ َدْْيَ حمس :كقاؿ  ،[ُُٕ]النساء: ىجسَوَكَف ةِاَّللٍّ َْ تَْي٠ُٖا ِِف دِيُِٜس ِٓخَاِب  َٔ إْ ْٞ َ

ْٔ يَا أ ُُ
رِ  َْ ٠َّٖا  َؽ

َ
ُٔ َوأ ْٚ َرتْ ِ٘ ٠َّٖا  ٠َاَء ٠ٍَُْم َُْد َؽ ْٞ َ

َْ حَتٍّتُِه٠ا أ ِ َو َّ ِٔ اْْلَ بًِ ْٚ َش٠َاءِ الصٍّ ٠َّٖا َخ  ىجسًْيا َوَؽ
ا ِِف حمس :كقاؿ  ،[ٕٕ]ا٤بائدة: َ٘ ٠َاِت َو َٙ ا ِِف الصٍّ َ٘ ٠َ إَْيِِنَّ ََلُ  ُٞ  ُٝ ا ُشتَْداَٛ ُ َودَلً ََذ اَّللٍّ َُال٠ُا اُتٍّ

٠َُٙن  َْ تَْهَٖ ا  َ٘  ِ ٠ل٠َُن لََعَ اَّللٍّ ُِ َت
َ
َذا أ َٟ ِ ْٚ ُشَْٖفاٍن ة ِ٘  ْٗ رِْض إِْن ِنَْٜدُز

َ َْ وَن  68ا ََتُ ٍْ َٚ َح ِي ْٔ إِنٍّ اَّلٍّ ُُ
ُِٖد٠َن  ٍْ َْ ُح ِذَب  َٓ ِ إْ ا  69لََعَ اَّللٍّ َٙ ِ ِديَد ة ُٗ إَْهَذاَب الظٍّ ُٟ ُِ ٍّٗ ُِٛذي ْٗ ُث ُٟ َٜا َمرِْجُه ٍّٗ إَِْلْ ًَا ُث جْ َخاٌع ِِف ادلَّ َ٘

ُروَن  ٍُ   .[َٕ-ٖٔ]يونس: ىجس:6ََك٠ُٛا يَْس
على أف القوؿ على اهلل بغّب علم حراـ،  "كقد اتػَّفىقى أىل ا٤بلل : قاؿ ابن تيمية

هناىم أف يقولوا على اهلل إال ا٢بق، فكاف ىذا هنينا أف يقولوا الباطل، سواء علموا  كاهلل 
أنو باطل، أك ٓب يعلموا؛ فإهنم إف ٓب يعلموا أنو باطل، فلم يعلموا أنو حق أيضنا؛ إذ الباطل 

عتقادنا فاسدا أنو حق، فذلك ليس بعلم، فال تقولوا ٲبتنع أف يػيٍعلىمى أنو حق، كإف اعتقد معتقد ا
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ؿه  على اهلل ما ال تعلموف. كإف علموا أنو باطل فهو أجدر أف ال يقولوه. كعامَّة النَّصارل ضيالَّ
 .(ُ)ال يعلموف أفَّ ما يقولونو حىقّّ، بل يقولوف على اهلل ما ال يعلموف"

 
 :الكذب على الرسوؿ  - ٕ

فاحشة عظيمة، كموبقة كبّبة؛ ٤با فيو من  إف الكذب على الرسوؿ 
 اإلفساد كاإلساءة كالتضليل.
أعظم أنواع الكذب؛  "إف الكذب عليو  : قاؿ العالمة ا٤بناكم

  .(ِ)"ألدائو إٔب ىدـ قواعد الدين، كإفساد الشريعة، كإبطاؿ األحكاـ
إف ))من الكذب عليو أشدَّ التَّحذير مبينا عاقبتو فقاؿ:  كقد حذَّر النيب 

كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمًدا، فليتبوأ مقعده من 
 .(ّ)((النار

 .(ْ)((ًل تكذبوا عليَّ فإنَّو من َكَذَب عليَّ فَػْلَيِلْج النػَّار)): كقاؿ 
 . (ٓ)((من َكَذَب َعَليَّ ُمتَػَعمًّْدا فَػْلَيَتبَػوَّْأ َمْقَعَدُه من النَّاركقاؿ أيضنا: ))

يا أيها الناس إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قاؿ عني فال يقولن إًل اية: ))كُب رك 
 . (ٔ)((حقِّا وصدقًا، فمن قاؿ عليَّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار

                                                

 (.ِٓٗ -ِْٗ/ْ( ا١بواب الصحيح )ُ)
 (.ْٕٔ/ِ( فيض القدير )ِ)
 [. ْ[، مسلم ]ُُِٗ( صحيح البخارم ]ّ)
  [.ُ[، مسلم ]َُٔ( صحيح البخارم ]ْ)
 [.ْ، ّ[،  مسلم ]ُٕٗٔ، ُّْٔ، ُُِٗ، َُُ( صحيح البخارم ]ٓ)
[، ّٓ[، كابن ماجو ]ِّْ[، كالدارمي ]ُّٖٖ[، كىناد ]ِِّٖٓ[، كأٞبد ]ِِْْٔجو ابن أيب شيبة ]( أخر ٔ)

 ، ككافقو الذىيب."على شرط مسلم"[، كقاؿ: ّٕٗكا٢باكم ]
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أف ال   ما ٲبنعِب أف أحدث عن رسوؿ اهلل :كقاؿ عثماف بن عفَّاف 
علي ما لم أقل فليتبوأ  من قاؿأكوف أكعى أصحابو عنو، كلكِب أشهد لسمعتو يقوؿ: ))

 .(ُ)((مقعده من النار
 "كاتفقوا على أف تعمُّدى الكذب على النيب  : قاؿ ا٢بافظ ابن حجر

فكىفَّرى من تعمَّدى الكذب على النيب  ، من الكبائر، كبالغ أبو ٧بمد ا١بويِب
"(ِ) . 

إنو "فاحشة عظيمة، : ُب الكذب على النيب  كقاؿ اإلماـ النوكم 
ة كبّبة، كلكن ال يكفر ّٔذا الكذب إال أف يستحلو، ىذا ىو ا٤بشهور من مذاىب كموبق

كالد إماـ ا٢برمْب أيب ا٤بعإب من أئمة -العلماء من الطوائف. كقاؿ الشيخ أبو ٧بمد ا١بويِب 
 حكى إماـ ا٢برمْب عن كالده .يكفر بتعمد الكذب عليو  : -أصحابنا
 من كذب على رسوؿ اهلل  :و كثّبناىذا ا٤بذىب، كأنو كاف يقوؿ ُب درس 

ا كفر كأريق دمو. كضعف إماـ ا٢برمْب ىذا القوؿ كقاؿ: إنو ٓب يره ألحد من   عمدن
 . (ّ)"-أعلم كاهلل- األصحاب، كإنو ىفوة عظيمة. كالصواب ما قدمناه عن ا١بمهور

                                                

(: "كُب ركاية عن عثماف ُّْ/ُ)  [. قاؿ ا٥بيثميّّٖ[، كالبزار ]ْٗٔ[، كأٞبد ]َٖأخرجو الطيالسي ] (ُ)
))من قاؿ علي كذبا فليتبوأ بيتا ُب النار((. ركاٮبا  :اؿ رسوؿ اهلل يعِب قاؿ: ق ، بن عفاف

))من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده  :أٞبد كأبو يعلى كالبزار. كُب ركاية البزار: قاؿ رسوؿ اهلل 
أبو يعلى، كىو حديث رجالو رجاؿ الصحيح، كالطريق األكؿ فيها عبد الرٞبن بن أيب  من النار((. ككذلك

 اد، كىو ضعيف، كقد كثق".الزن
 (.ُُِ-ُُُ( نزىة النظر ُب توضيح ٬ببة الفكر )ص:ِ)
الدين أٞبد بن ٧بمد بن ا٤بنّب ا٤بالكي. انظر:  : ناصري ا١بويِبَّ  (. ككافقى ٗٔ/ُ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ّ)

 (.ّْٕاإلسرائيليات كا٤بوضوعات ُب كتب التفسّب، للدكتور ٧بمد أبو شهبة )ص:
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من سلم: ))؛ ٢بديث م(ُ)ا٤بوضوع إال مقركننا ببياف حالو ركايةي  باالتفاؽ ٙبـركألجل ىذا 
 .(ِ)((َحدََّث عنّْي بحديث يُػَرى أنَّو َكِذٌب فهو أحد الكاذبين

 
 في المعامالت ونحوىا: على النَّاس الكذب  - ٖ

 ُب ا٤بعامالتً  على النَّاس الكذب أنواع الكذب القبيحة، كصوره ا٤بنكرة:إف من 
ذلك بالوعيًد الشَّديد ُب ، كقد حرَّـ الشَّارع ذلك أشدَّ التحرٙب، كتوعَّدى من يقَبؼي ك٫بوىا

ّٔا كأحلَّها ال بدَّ أف تكوف سليمة من )الكذب كالعيب  اآلخرة، كالتجارة الٍب أذف اهلل 
 كالغش(. 

      الكذب للنفس :من أنواع الكذبأف  القاضي أبو بكر ابن العريب كقد ذكر 
ا٤بعامالت،  قاؿ: "كىو أمر طويل؛ لكثرة متعلقاتو، كمن أشده: الكذب ُب -كما تقدـ-

فإذا خلصت ا٤بعاملة عن  .(كذب، عيب، غش)كىو أحد أركاف الفساد الثالثة فيها، كىي: 
 فيها، كالٍب ٲبدح صاحبها.  ىذه الثالثة فهي التجارة الٍب أذف اهلل

، كىو من الذُّنوب ا٤بتوعد عليها ا٢بلف الكاذب :ُب البيع من الكذب كأشد ما ٯبرم
ثالثة ًل قاؿ: )) عن النيب  عن أيب ذر  :ثجاء ُب ا٢بدي بالعذاب، كما

ا، فأعادىا ثالثن  ،((يكلمهم اهلل يـو القيامة، وًل ينظر إليهم وًل يزكيهم ولهم عذاب أليم
اْلُمْسِبل، واْلَمنَّاف، خابوا كخسركا، من ىم يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: )) : قاؿ أبو ذر

 .(ّ)((واْلُمنَػفُّْق ِسْلَعَتُو بِاْلَحِلِف الكاذب
                                                

"ٰبـر ركاية ا٢بديث ا٤بوضوع على من عرؼ كونو موضوعنا، أك غلب على ظنو كضعو، : اإلماـ النوكم ( قاؿ ُ)
مندرج ُب ٝبلة  ،فمن ركل حديثا علم أك ظن كضعو، كٓب يبْب حاؿ ركايتو ككضعو فهو داخل ُب ىذا الوعيد

 (.ُٕ/ُ". شرح النوكم على صحيح مسلم )الكاذبْب على رسوؿ اهلل 
 (.ُّّ-َّّ/ُانظر: ٙبقيقنا إلٛباـ الدراية لقراء النقاية )ك  ،(ٖ/ُدمة صحيح مسلم )مقانظر:  (ِ)
 [.َُٔ( صحيح مسلم ]ّ)
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: ىو الذم ٰبلف على سلعتو با١بودة، ((واْلُمنَػفُّْق ِسْلَعَتُو بِاْلَحِلِف الكاذب))فقولو: 
 .(ُ)"كالسالمة من العيب، كالكذب ُب الصفة

كاليمْب أك القسم: ربط النفس باالمتناع عن شيء أك اإلقداـ عليو، ٗبعُب معظم عند 
ي ا٢بلف ٲبيننا؛ ألف  العرب كاف أحدىم يأخذ بيمْب صاحبو ا٢بالف حقيقة أك اعتقادنا. ك٠بي

 عند التحالف.
كاليمْب أك القسم من كسائل اإلقناع، فهو يفيد توكيد ا٣برب، فإذا كاف ا٤بقسم كاذبنا فإف 

 اإلٍب يتضاعف كيزداد. 
الكاذبة من أبشع صور الكذب، كأشدىا خطرنا؛ ألف فيها جرأة على اهلل  كاأٍلىٲٍبىافي 
،  لكرامة.ل اكإضاعة للحقوؽ، كىدرن 

رى  شأفى  اإلسالـي  مى كقد عظَّ  ٯبب أف  كميثاؽه  من التساىل ّٔا؛ ألهنا عهده  اليمْب، كحذَّ
ْٗ حمس: ٰبفظ كييؤدَّل، كأف ال ييتساىل بو. قاؿ اهلل  اَُٛس َٙ ْح

َ
ُل٠ا أ ٍَ أم:  ،[ٖٗ]ا٤بائدة: ىجسَواْخ

 عن ا٢بنث، فإذا حنثتم فاحفظوىا بالكفارة.
َـّ اهلل  ِٟنيٍ حمس اؿ:ا٤بكثرين للحلف فق كقد ذ ٍف َم ٍّٓ َْ حُِفْم ُُكٍّ َخ أم:  ،[َُ]القلم: ىجسَو

َْ حمس "كثّب ا٢بلف ُب ا٢بق كالباطل، ككفى بو مزجرة ٤بن اعتاد ا٢بلف. كمثلو قولو تعأب: َو
 ْٗ اُِٛس َٙ ْح

َ
َِ َ ُنرَْؽًث   .(ِ)"[ِِْ]البقرة: ىجسَِتَْه٠ُٖا اَّللٍّ

ّبنا، كيهمل كثّب منهم ما ٯبب "فإف اأٍلىٲٍبىافى يقع الناس فيها كث : قاؿ ابن رجب
 . (ّ)ّٔا، فال ٰبفظو، كال يلتزمو"

                                                

 (.ُِٓ/ٓ( إٔب )َِٗ/ٓ( انظر: عارضة األحوذم من )ُ)
 (.َّٔ/َّ، كانظر: مفاتيح الغيب )(ٖٔٓ/ْ( الكشاؼ )ِ)
 (.ّْٔ/ ُجامع العلـو كا٢بكم ) (ّ)
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 عن ا٤بنافقْب ُب قولو: كما أخرب اهلل   ،كا٢بلف الكاذب من صفات ا٤بنافقْب
َّ ُغ حمس وَن َخْٜ َٜاٌِِنَِي يَُػدَّ ُٙ ْ يَْج ال

َ
ُ ِإَوََل الرٍُّش٠ِل َرأ َْٛزَل اَّللٍّ

َ
ا أ َ٘ ْٗ َتَهال٠َْا إََِل  ُٟ َ َٔ ل  ;5ُدوًدا ِإَوَذا رًِ

 ٍّْ
ِ َرْدَٛا إ

َ
ِ إِْن أ ٠َن ةِاَّللٍّ ٍُ ِ ٍّٗ َجاُءوَك ََيْٖ ْٗ ثُ ِٟ يِْدي

َ
ْج أ َ٘ ا َُدٍّ َٙ ِ ْٗ ُمِػًتٌَث ة ُٟ َغاَبخْ

َ
ًَ إَِذا أ ًْ َٓ إِْخَصاًٛا  ٌَ

ا  ًِ ٍّٜ حمس [،ِٔ-ُٔ]النساء: ىجس>5َوح٠َْذًِ ْٗ َوَِٕٓ ُِْٜ٘س  ْٗ ُٞ ا  َ٘ ْٗ َو ُِْٜٙس َ ْٗ ل ُٟ ِ إِجٍّ ٠َن ةِاَّللٍّ ٍُ ْٗ ٠ٌَُْم َويَْدِٖ ُٟ
َر٠ُُنَ  ٍْ ْن يُرُْؽ٠هُ إِْن ََك٠ُٛا حمس [،ٔٓ]التوبة: ىجسَح

َ
ََّ أ َخ

َ
ُ َورَُش٠َُلُ أ ْٗ َواَّللٍّ ْٗ ُِْٕيُْؽ٠ُك ِ َُٕس ٠َن ةِاَّللٍّ ٍُ ِ ََيْٖ

ِٜ٘نِيَ  ِ حمس [،ِٔ]التوبة: ىجسُمْؤ ُروا َبْهَد إ ٍَ رِ َوَك ٍْ َث إُْس َٙ ِ ْد َُال٠ُا َِك َِ ا َُال٠ُا َوَٕ َ٘  ِ ٠َن ةِاَّللٍّ ٍُ ِ ْٗ ََيْٖ ِٟ ِم َٓ  ىجسْش
٠ِْم حمس [،ْٕ]التوبة: َِ ِٚ إْ َْ يَرَْض َن  َ ْٗ ٌَإِنٍّ اَّللٍّ ُٟ ْٗ ٌَإِْن حَرَْؽ٠ْا َخْٜ ُٟ ْٗ ََِٕتَْؽ٠ْا َخْٜ ٠َن َُٕس ٍُ ِ ََيْٖ

اِشِنِيَ  ٍَ ْٗ حمس [،ٔٗ]التوبة: ىجسإْ ُِْٜ٘س  ْٗ ُٞ ا  َ٘  ْٗ ُ َنًَِْٖٟ ا َىِؾَب اَّللٍّ ً٘ ٠ٍّْٕا ٠َُْ َٚ ح٠ََ ِي ْٗ حََر إََِل اَّلٍّ َ ل
َ
ْٗ  أ ُٟ ِْٜ٘  َْ َو

٠َن  ُٙ ْٗ َحْهَٖ ُٞ ِذِب َو َٓ ٠َن لََعَ إْ ٍُ ٠َُٖن  <َويَْدِٖ َٙ ا ََك٠ُٛا َحْه َ٘ ْٗ َشاَء  ُٟ ْٗ َنَذاةًا َطِديًدا إِجٍّ ُٟ َ ُ ل َندٍّ اَّللٍّ
َ
أ

ِٟنٌي  ? ْٗ َنَذاٌب ُم ُٟ ٌََٖ ِ ِٔ اَّللٍّ ْٚ َشبًِ وا َخ ًث ٌََػدَّ ٍّٜ ْٗ ُج ُٟ اَج َٙ ْح
َ
َُذوا أ ي٠ََْم حمس [،ُٔ-ُْ]آّادلة: ىجس@اُتٍّ

 ْٗ ُٟ َْ إِجٍّ ٍء أَ ْٗ لََعَ ََشْ ُٟ جٍّ
َ
ْٗ َويَْدَصت٠َُن أ ٠َن َُٕس ٍُ ِ ا ََيْٖ َٙ َْ ٠َن ََلُ  ٍُ ُ ََجًًِها َذًَْدِٖ ُٗ اَّللٍّ ُٟ ُٗ َحتَْهُر ُٞ  

 [.ُٖ]آّادلة: ىجسإََْكذِة٠ُنَ 
 ٲباف؛ فإفعن كثرة األى  و عن ا٢بلف الكاذب، كأف ٰبَبزى نفسى  أف يصوفى  فينبغي للمسلمً 

إال إذا كاف  ،كًقلَّةي رىٍعيو ٢بًىقّْ اهلل  ،(ُ)كالتقول. كاإلكثار يكوف معو ا٢ٍبًٍنثي  ذلك من الربّْ 
وإني كما جاء ُب ا٢بديث: ))  ،ر عن ٲبينوفّْ كى ا٢ٍبًٍنثي خّبنا، فتماـ ا٢بفظ: أف يفعل ا٣بّب، كيي 

ن يميني، وأتيت واهلل إف شاء اهلل ًل أحلف على يمين، ثم أرى خيًرا منها، إًل كفرت ع
 .(ِ)((الذي ىو خير

كمن أشد أنواع األٲباف الكاذبة: اليمْب الغموس، كىي اليمْب الكاذبة الٍب ٰبلفها 
ا عا٤با أف األمر ٖبالؼ ما حلف عليو؛ ليحق ّٔا باطالن أك يبطل حقِّا.  اإلنساف عامدن

                                                

 .ُب اليمْب ا٣ٍبيٍلفي  ىنا: ا٢بًنثي  (ُ)
 [.ُْٗٔ[، مسلم ]ٕٓٓٓ، ُِٕٔ، ُٖٕٔ، ْٗٔٔ، ِّٔٔ، ُٖٓٓ، ُّّّ( صحيح البخارم ]ِ)
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، كُب النار يـو ؛ ألهنا تغمس ا٢بالف ُب اإلٍب ُب الدنيا-بفتح ا٤بعجمة-موسنا ك٠بيت غى 
  .(ُ)القيامة

ا؛ فهي اليمْب الغموس؛ ألهنا  كقاؿ آخركف: من حلف على أمر ماض كاذبنا متعمدن
 كخديعةو  مكرو  ألهنا ٲبْبي  ؛(ِ)عند أكثر أىل العلم تغمسو ُب اإلٍب، ٍب ُب النار، كال كفارة فيها

، فهي فال تنعقد  بو ذً ككى   .(ّ)أعظم من أف تكفر، كىي من الكبائرأصالن
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن مسعود  :كقد جاء ُب ا٢بديث

: (( من حلف على يمين يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم، ىو عليها فاجر، لقي
ًٓ حمس :((. فأنزؿ اهلل اهلل وىو عليو غضباف ًٜا ًَُِٖ َٙ ْٗ َث اِِٟٛ َٙ ْح

َ
ِ َوأ ِْٟد اَّللٍّ وَن ةَِه َٚ يَْظََتُ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

 َْ  َّ ِ وَٕه
ُ
ْٗ أ َْ يَُزّكًِِٟ ثِ َو َ٘ ًَا ْٗ ي٠ََْم إِِْ َْ َحُْٜلُر إَِْلِْٟ ُ َو ُٗ اَّللٍّ ُٟ ُٙ ِ َْ يَُسّٖ ِخَرةِ َو ٌْ ْٗ ِِف ا ُٟ َ َق ل َٓ ْٗ  َخ ُٟ َ َول

 ٌٗ ِْل
َ
قاؿ: فدخل األشعث بن قيس، كقاؿ: ما ٰبدثكم أبو عبد  [.ٕٕ]آؿ عمراف: ىجسَنَذاٌب أ

كانت ٕب بئر ُب أرض ابن عم ٕب، قاؿ النيب الرٞبن؟ قلنا: كذا ككذا، قاؿ: ُبَّ أنزلت  
 :((بينتك أو يمينو))،  فقلت: إذنا ٰبلف يا رسوؿ اهلل، فقاؿ النيب: 

                                                

(، كانظر: ِِٖ)ص: مشهور بن حسن ، بتحقيق:(، الكبائر، للذىيبَّْ/ِ( انظر: الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ُ)
 (.ِِٖ/ٕأنواع اليمْب ُب )ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية( )

جاء كا٤بشهور عن أٞبد خالفها.  ، إٔب كجوب الكفارة فيها، كىو ركاية عن اإلماـ أٞبد( كذىب الشافعية ِ)
(: "كاختلف ُب اليمْب الغموس ىل ىي ٲبْب منعقدة أـ ال؟ فمذىبنا أهنا ٲبْب منعقدة؛ ُْ/ُُٖب )آّموع( )

ذىب  : ٤بنذركفيها الكفارة. قاؿ ابن ا ،ألهنا مكتسبة بالقلب، معقودة ٖبرب، مقركنة باسم اهلل 
كمن تبعو من أىل ا٤بدينة إٔب أهنا ٲبْب مكر كخديعة ككذب فال تنعقد، كال كفارة فيها.   مالك بن أنس

كأىل العراؽ، كبو قاؿ أٞبد    كمن كافقو من أىل الشاـ، كىو قوؿ الثورم  كبو قاؿ األكزاعي
 (.ُّ/ُٖموع شرح ا٤بهذب )" آّ كأصحاب الرأم من أىل الكوفة كإسحاؽ كأبو ثور كأبو عبيد 

(، تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق ْٔ(، االختيار لتعليل ا٤بختار )ُّٕ/ِ( ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم )ّ)
(، ا٤بغِب ُٖٕ(، الغرة ا٤بنيفة )ص:ّ/ُُ(، ركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب )ّٖ/ِ(، درر ا٢بكاـ )َُٕ/ّ)
 .(ِِٗ(، زاد ا٤بستقنع )ص:ُٖٗ/ِماـ أٞبد بن حنبل )(، احملرر ُب الفقو على مذىب اإلْٔٗ/ٗ)
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من حلف على يمين َصْبٍر، يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم، وىو فيها فاجر، لقي اهلل وىو ))
 .(ُ)((عليو غضباف

ْبي الصَّرٍب( ىي الٍب يصربي " :قاؿ ابن دقيق العيد   فيها نفسو على ا١بـز )ٲبًى
 باليمْب. ك)الصرب(: ا٢ببس، فكأنو ٰببس نفسو على ىذا األمر العظيم، كىي اليمْب الكاذبة. 

 كيقاؿ ٤بثل ىذه اليمْب: )الغموس( أيضنا. 
ا  كُب ا٢بديث: كعيد شديد لفاعل ذلك، كذلك ٤با فيها من أكل ا٤باؿ بالباطل ظلمن

 . (ِ)"باهلل كعدكاننا، كاالستخفاؼ ٕبرمة اليمْب 
 ُب معناىا قوالف:  ((على يمين صبر))"قولو:  : كقاؿ ابن ا١بوزم

 : أف يصرب نفسو: أم ٰببسها على اليمْب الكاذبة غّب مباؿ ّٔا. أحدىما
ْٗ لََعَ انلٍّارِ حمس :اهلل : أف يكوف معُب الصرب ا١برأة، من قولو والثاني ُٞ ْغَْبَ

َ
ا أ َٙ  ىجسَذ

 .(ّ)ك اليمْب على ىتك دينو"أم: ٯبَبئ بتل ،[ُٕٓ]البقرة:
قاؿ: جاء أعرايب إٔب  عن عبد اهلل بن عمرك  :كركل البخارم ُب )صحيحو(

((، قاؿ: ٍب ماذا؟ اإلشراؾ باهللفقاؿ: يا رسوؿ اهلل، ما الكبائر؟ قاؿ: )) النيب 
قلت: كما اليمْب  ،((اليمين اليموسقاؿ: ٍب ماذا؟ قاؿ: )) ،((ثم عقوؽ الوالدينقاؿ: ))

 .(ْ)((الذي يقتطع ماؿ امرئ مسلم، ىو فيها كاذبموس؟ قاؿ: ))الغ
  

                                                

 [.ُّٖ[، مسلم ]ٕٔٔٔ، ٗٓٔٔ، ْْٗٓ، ِّٔٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ِٗٓ/ِإحكاـ األحكاـ ) (ِ)
 (.َّٗ/ُ(كشف ا٤بشكل )ّ)
 [.َِٗٔ، َٕٖٔ، ٕٓٔٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  عن أيب أمامة  :كركل مسلم ُب )صحيحو(
فقاؿ  ،((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينو، فقد أوجب اهلل لو النار، وحـر عليو الجنة))

  .(ُ)((َأرَاؾٍ  من ًباَقِضي وإفْ لو رجل: كإف كاف شيئنا يسّبنا يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ))
(،جاء رجل من  :كُب الركاية األخرل إٔب النيب  )ًكٍندىةى(كرجل من  )حىٍضرىمىٍوتى
 ، يا رسوؿ اهلل، إف ىذا قد غلبِب على أرض ٕب كانت أليب، ا٢بٍىٍضرىًميُّ فقاؿ :

 فقاؿ اٍلًكٍنًدمُّ: ىي أرضي ُب يدم أزرعها ليس لو فيها حق، فقاؿ رسوؿ اهلل 
، قاؿ: يا رسوؿ اهلل، إف الرجل ((َيِميُنوُ  فَػَلكَ ))قاؿ: ال، قاؿ:  ((؟بَػيػَّْنةٌ  َأَلكَ )) للحضرمي:

ليس لك منو إًل ))فاجر ال يبإب على ما حلف عليو، كليس يتورع من شيء، فقاؿ: 
أما لئن َحَلَف على َماٍؿ ))٤با أدبر:  ، فانطلق ليحلف، فقاؿ رسوؿ اهلل ((ذلك

ْلَقَينَّ اهللَ ا، لَ لَِيْأُكَلُو ظلمً   .(ِ)((وىو عنو ُمْعِرض يػَ
ثالثة ًل ينظر اهلل إليهم )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 

يـو القيامة، وًل يزكيهم، ولهم عذاب أليم، رجل كاف لو فضل ماء بالطريق، فمنعو  من 
ي، و  إف لم يعطو ابن السبيل، ورجل بايع إماًما ًل يبايعو إًل لدنيا، فإف أعطاه منها ُر

منها سخط، ورجل أقاـ سلعتو بعد العصر، فقاؿ: واهلل الذي ًل إلو غيره لقد أعطيت بها  
ًٜا حمس ((. ٍب قرأ ىذه اآلية:كذا وكذا، فصدقو رجل َٙ ْٗ َث اِِٟٛ َٙ ْح

َ
ِ َوأ ِد اَّللٍّ ْٟ وَن ةَِه َٚ يَْظََتُ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

 ًٓ  .(ّ)[ٕٕ]آؿ عمراف: ىجسًَُِٖ
 

  
                                                

 [.ُّٕ( صحيح مسلم ]ُ)
 [.ُّٗ( صحيح مسلم ]ِ)
 [.َُٖ[، مسلم ]ُِِٕ ،ِّٖٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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 المخاصمة بالباطل: - ٗ
 قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  عن عبد اهلل بن عمر  :اء ُب ا٢بديثج

من حالت شفاعتو دوف حد من حدود اهلل، فقد ُاد اهلل، ومن خاصم في يقوؿ: ))
باطل وىو يعلمو، لم يزؿ في سخط اهلل حتى ينزع عنو، ومن قاؿ في مؤمن ما ليس فيو 

 .(ُ)((أسكنو اهلل ردغة الخباؿ حتى يخرج مما قاؿ
م بالباطل مع علمو بأنو باطل كأنو كاذب ُب ٨باصمتو، كالذم يقوؿ ُب مؤمن كا٤بخاص

 كىي صديد أىل النار.  ،بأنو سيحبس ُب )ردغة ا٣بباؿ( ما ليس فيو فقد توعده اهلل 
ْٗ حمس :كيدخل ُب ىذا الباب: آّادلة بالباطل: قاؿ اهلل  ُٟ ْٗ َخْٜ ءِ َجاَدِْلُ َْ ُؤ َٞ  ْٗ جْخُ

َ
ا أ َٞ

 ِ ًَاة ًٓ  ِِف اْْلَ ْٗ َوكًِ ْٚ يَُس٠ُن َنًَِْٖٟ َ٘ ْم 
َ
ثِ أ َ٘ ًَا ْٗ ي٠ََْم إِِْ ُٟ َ َخْٜ ْٚ َُيَادُِل اَّللٍّ َٙ ًَا َذ جْ  [.َُٗ]النساء: ىجسادلَّ

عن ا٤بخاصمة بالباطل؛ للتوصل إٔب أكل أمواؿ الناس بغّب حق  كقد هنى اهلل 
ِٔ وَ حمس :فقاؿ  ـِ ْٗ ةِاِْلَا ْٗ ةَيَُْٜس ْم٠َإَُس

َ
ُز٠ُٖا أ

ْ
َْ حَأ ا َو ًِ ُز٠ُٖا ٌَرِي

ْ
ِم ِِلَأ ا إََِل اْْلَُكٍّ َٟ ِ حُْدل٠ُا ة

٠ُٙنَ  ْٗ َتْهَٖ جْخُ
َ
ِٗ َوأ ذْ ِ

ِْ ْم٠َاِل انلٍّاِس ةِا
َ
ْٚ أ  [. ُٖٖ]البقرة: ىجسِ٘

ىذه  : قاؿ عليُّ بن أيب طلحة عن ابن عباس : قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب
، كٱباصم إٔب ا٢بكاـ. كىو اآلية ُب الرجل يكوف عليو ماؿ كليس عليو فيو بيّْنة، فيجحد ا٤باؿ

يعرؼ أفَّ ا٢بق عليو. كىو يعلم أنَّو آٍب آكل ا٢براـ. ككذا ركم عن ٦باىد، كسعيد بن جبّب، 
كعكرمة، ك٦باىد، كا٢بسن، كقتادة، كالسدم، كمقاتل بن حياف، كعبد الرٞبن بن زيد أهنم. 

 .(ِ)قالوا: ال ٚباصم كأنت تعلم أنك ظآب

                                                

 صحيح"[ كقاؿ: ِِِِ[، كا٢باكم ]ُّّْٓ[، كالطربا٘ب ]ّٕٗٓ[،  كأبو داكد ]ّٖٓٓأخرجو أٞبد ] (ُ)
   [.َّٗٔ[، كُب )شعب اإلٲباف( ]ُُُْْ، ككافقو الذىيب. كأخرجو أيضنا: البيهقي ُب )السنن( ]"اإلسناد

 (.ُِّ/ُ(، تفسّب القرآف العظيم، البن أيب حاًب )َٓٓ/ّ(، كانظر: تفسّب الطربم )ُِٓ/ُابن كثّب )( تفسّب ِ)
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إنما قاؿ: )) عن النيب  أـ سلمة  عن :كقد كرد ُب )الصحيحْب(
أنا بشر، وإنكم تختصموف إلي، ولعل بعضكم أف يكوف ألحن بحجتو من بعض، وأقضي 
لو على نحو ما أسمع، فمن قضيت لو من حق أخيو شيًئا فال يأخذ، فإنما أقطع لو 

 .(ُ)((قطعة من النار
غّب الشيء ُب نفس فدلت ىذه اآلية الكرٲبة كىذا ا٢بديث على أف حكم ا٢باكم ال ي

األمر. فال ٰبل ُب نفس األمر حرامنا ىو حالؿ، كال ٰبـر باطالن ىو حالؿ. كإ٭با ىو ملـز ُب 
 .(ّ). فإف طابق ُب نفس األمر فذاؾ، كإالَّ فللحاكم أجره، كعلى احملتاؿ كزره(ِ)الظاىر

 سواء كانت خصومتيو-"فإذا كاف الرجلي ذا قدرةو عند ا٣بصومة :  قاؿ ابن رجب
، كٱبيٍرًجىو  -ُب الدّْين أك ُب الدنيا على أٍف ينتصر للباطل، كىٱبيىيّْلى للسَّامع أنَّو حقّّ، كييوًىنى ا٢بقَّ

 .(ْ)ُب صورة الباطل، كاف ذلك ًمٍن أقبًح احملرَّمات، كمن أخبث خصاؿ النفاؽ"
 
 :-اعوف للكذب(مَّ )السَّ -و لُ قْ ونػَ  الكذبِ  إشاعةُ  - ٘

يستمع إٔب  الناس من منف .ولي قٍ كنػى  الكذبً  إشاعةي  كرة:ا٤بنآفات اللساف إف من 
كإٔب من ٱبوض ُب الباطل، كرٗبا تأثَّر بذلك فكاف سببنا لضاللو، فإذا نقلو كانتشر ُب  ،الكذب

اآلفاؽ فال ٱبفى أثريه، كما قد ينطوم على ذلك النقل من اإلضالؿ، كاإليذاء، كإثارة 
 ا أفضى إٔب التدابر كالتنازع كالتقاتل.النزاعات كالنعرات، كإيغار الصدكر، كرٗب

                                                

 [.ُُّٕ[، مسلم ]ُٖٕٔ، ٕٔٗٔ، َِٖٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 بنحو ما يرل، كتشهد بو الشهود، كالقاضي بشر ٱبطئ كيصيب. (ِ)
 .(ُِٓ/ُابن كثّب )( تفسّب ّ)
 (.ْٖٔ/ِجامع العلـو كا٢بكم )( ْ)
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 عن رسوؿ اهلل   ٠بىيرىةي ٍبني جيٍنديب :قد تقدـ ُب ا٢بديث الذم ركاهك 

ليغى اآلفىاؽبياف حاؿ الرجل الذم   .ٰبيىدّْثي بالكٍذبىة، فػىتيٍحمىلي عنو حٌب تػىبػٍ
كلقد دأب كثّبكف على نشر اإلشاعات بْب الناس، كتلقفت بعضي كسائل اإلعالـ 
ا٤بَببصة ذلك، كعملوا على نشرىا على أكسع نطاؽ، حٌب ٙبدث فتنة كبلبلة، كٙبقق أىدافنا 

 خبيثة، فعظم ا٣بطر، كٛبادل الضرر.
اء ا٣ببيث، كهنانا عنو أشدَّ النَّهي، كما ذلك إال  كلقد حذَّرنا اهلل  من ىذا الدَّ

ناقل كا٤بنقوؿ، كعلى لعظم أمر اإلشاعة، ككثرة أخطارىا، كشدة أضرارىا كآثارىا على ال
ِخَرةِ حمس: مستول الفرد كآّتمع، فقاؿ  ٌْ ًَا َوا جْ ُٝ ِِف ادلَّ ْٗ َورَْْحَُخ ِ َنًَُْٖس ُٔ اَّللٍّ َْ ٌَْؾ َول٠َْ

 ٌٗ ْٗ ذًِِٝ َنَذاٌب َنِلً ٌَْؾُخ
َ
ا أ َ٘ ْٗ ِِف  ُس صٍّ َٙ َ ا  <ل َ٘  ْٗ ٠ٌَْاُِٞس

َ
٠ل٠َُن ةِأ ُِ ْٗ َوَت لِْصنَخُِس

َ
ُٝ ةِأ َٛ٠ْ ٍِّ إِذْ حََٖ

ٌٗ َٕيْ  ِ َنِلً ٠َ نَِْٜد اَّللٍّ ُٞ ًٜا َو ِ ًّ َٞ  ُٝ ٌٗ َوََتَْصت٠َُٛ ْٗ ةِِٝ ِنْٖ ا يَُس٠ُن  ?َس َُٕس َ٘  ْٗ ٠هُ ُُُْٖخ ُٙ ِْٙهُخ َْ إِذْ َش َول٠َْ
 ٌٗ َخاٌن َنِلً ْٟ َذا ُب َٞ  َّ َذا ُشتَْداَٛ َٟ ِ َٗ ة ْن َجخَََكٍّ

َ
ِ  @نَلَا أ ةًَدا إ

َ
ِٙرِِْٖٝ أ ِ ْن َتُه٠ُدوا ل

َ
ُ أ ُٗ اَّللٍّ ْٗ يَهُِلُس ُْٜخ ُْ ْن 

ِٜ٘نَِي  ٌٗ  Aُمْؤ ًِٓ ٌٗ َخ ُ َنًِٖ يَاِت َواَّللٍّ ٌْ ُٗ ا ُ َُٕس ُ اَّللٍّ اِخَظُث  Bَويُبنَّيِ ٍَ ْن تَِظًَم إْ
َ
َٚ َُيِت٠ََّن أ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

َْ تَهْ   ْٗ جُْخ
َ
ُٗ َوأ ُ َحْهَٖ ِ َواَّللٍّ ِخَرة ٌْ ًَا َوا جْ ٌٗ ِِف ادلَّ ِْل

َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ ٠ُٜا ل َ٘ َٚ آ ِي ٠َن ِِف اَّلٍّ ُٙ َٖCالنور: ىجس[ُْ-

ُٗ.] 
كٱبتلف نقل اإلشاعة بالنسبة للناقل فقد يكوف عا٤با بكذب ما ينقل، أك يغلب على 
ظنو أنو كذب، كمع ذلك فهو ييًصرُّ على نقلو كإشاعتو بقصد اإلفساد كاإليذاء، كىو يدؿ 

 على فساد النية، كسوء الطوية، كخبث الغاية كا٥بدؼ.
ُب  يشارؾ الواضع ُب اإلٍبمبيننا أف ناقل الكذب ك من ذل كقد حذَّر النيب 

 .(ُ)((من َحدََّث َعنّْي َحِديثًا وىو يرى َأنَُّو َكِذٌب فهو أحُد الَكاِذبِين)) :قولو 
  

                                                

 (.ٖ/ُمقدمة صحيح مسلم )( ُ)
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من ذلك مبيننا أنو  ، كقد حذَّر النيب بال تثبت كال تبْبكمنهم من ينقل 
 .(ُ)((دَّْث بكلّْ ما َسِمعَ كفى بالمرء كذبًا أف ُيحَ )) :ٗبثابة من يكذب، فقاؿ 

كم من كما ذاؾ إال قطعنا لدابر اإلشاعة كما ٙبدث من ضرر، كما تَبؾ من أثر. ف
، كىجر صديق؟ىدمت أسرن  إشاعاتو  ، كقطيعًة رحمو  ا، كتسببت ُب طالؽو كمشكالتو

ككم من إشاعاتو قىطَّعٍت عالقاتو ٞبيمة بْب األفراد كبْب الدكؿ، ككانت سببنا ُب إيقاًد 
 نار الفتنة، فأشعلت حركبنا، كتسببت ُب إزىاًؽ أنفسو بريئة.

 علماءككم من إشاعات أ٢بقت هتمنا ُب حقّْ أبرياء، فىضىلَّلًت القضاء، كشىكَّكىت ُب 
 تقياء؟ كأناس أ صا٢بْب،

 ككم من إشاعات انتهكت حرمة مسلم أك مسلمة؟  
 كآّتمعات.من اإلفساد كاإلجراـ الذم يلحق األذل باألفراد فكل ىذا 

تػيٍفًضي إٔب  االستماع ٥بمكثرة   ألفَّ ؛ فلذلك ينبغي االحَباز عن ٠باع الكذابْب كا٤بنافقْب
التَّأثر ّٔم، كنقًل كذّٔم، كألفَّ كثرة السماع قد يػيٍفهمي منها: اإلقرار، كذلك من أسباب ٛبادم 

 ُب كذّٔم، كتأثر الناس ّٔم.  الكذابْب
يَْج حمس: قاؿ اهلل 

َ
ْٗ َخِتٍّ َُي٠ُُؽ٠ا ِِف  ِإَوَذا َرأ ُٟ ْنرِْض َخْٜ

َ
َٚ َُي٠ُُؽ٠َن ِِف آيَاحَِٜا ٌَأ ِي اَّلٍّ

ِٙنيَ  ِ ال ٠ِْم إلٍّ َِ َم إْ َ٘ َرى  ْْ ُهْد َبْهَد اَّّلِ ِْ َٓ َت ًَْفاُن ٌَ َّ الظٍّ ٍّٜ ا يُنِْصيَ ٍّ٘ [، ٖٔ]األنعاـ: ىجسَخِديٍد َدْْيِهِ ِإَو

َِٓخاِب حمس: كقاؿ  ْٗ ِِف إْ َل َنًَُْٖس ا  َوَُْد َٛزٍّ َٟ ِ  ة
ُ
َزأ ْٟ ا َويُْصَخ َٟ ِ ُر ة ٍَ ِ يُْس ْٗ آيَاِت اَّللٍّ ِْٙهُخ ْن إِذَا َش

َ
أ

َٜاٌِِِ  ُٙ ْ ُِ٘م ال َ َجا ْٗ إِنٍّ اَّللٍّ ُٟ ِ٘رُْٖ ْٗ إِذًا  ِ إٍُِّٛس ْٗ َخِتٍّ َُي٠ُُؽ٠ا ِِف َخِديٍد َدْْيِه ُٟ َه َ٘ ُهُدوا  ِْ َٓ َت نَي ٌَ
َٗ ََجًًِها ٍّٜ َٟ َٚ ِِف َج َٚ حمس :كقاؿ  [،َُْ]النساء: ىجسَوإََْكٌِرِي ِي َّ اَّلٍّ ْ َْ ََيُْزٛ ا الرٍُّش٠ُل  َٟ حَّ

َ
يَا أ

اُدو َٞ  َٚ ِي َٚ اَّلٍّ ِ٘ ْٗ َو ُٟ ْٚ ٠ُُُٖبُ ِ٘ ْٗ حُْؤ َ ْٗ َول ِٟ ٠ٌَْاِٞ
َ
ا ةِأ ٍّٜ َ٘ َٚ َُال٠ُا آ ِي َٚ اَّلٍّ ِ٘ رِ  ٍْ اُن٠َن يَُصارُِن٠َن ِِف إُْس ٍّٙ ا َش
ح٠َُك َُيَ 

ْ
ْٗ يَأ َ َٚ ل ٠ٍْم آَخرِي َِ ِ اُن٠َن ٕ ٍّٙ ِذِب َش َٓ َذا لِْٖ َٞ  ْٗ وحِيُخ

ُ
٠ل٠َُن إِْن أ ُِ ْٚ َبْهِد َم٠َاِؽهِِٝ َح ِ٘  َٗ ِ ّر٠ٌَُِن إََْك

                                                

 [.ْ( ]َُ/ُ) ( صحيح مسلمُ)
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وَٕ 
ُ
ِ َطيْئًا أ َٚ اَّللٍّ ِ٘ َّ ََلُ  ِٖ ْٙ ْٚ َت ٌََٖ ُٝ ُ ٌِخْنَخَ ْٚ يُرِدِ اَّللٍّ َ٘ ْٗ حُْؤح٠َْهُ ٌَاْخَذُروا َو َ ْٗ ٌَُخُذوهُ ِإَوْن ل َ َٚ ل ِي َّ اَّلٍّ ِ ه

َِر ُُُٖ  ّٟ ْن ُحَف
َ
ُ أ ٌٗ يُرِدِ اَّللٍّ ِخَرةِ َنَذاٌب َنِلً ٌْ ْٗ ِِف ا ُٟ َ ًَا ِخْزٌي َول جْ ْٗ ِِف ادلَّ ُٟ َ ْٗ ل ُٟ  [. ُْ]ا٤بائدة: ىجس٠بَ

ْـّ  اهلل قاؿ  ْٗ حمس اليهود: ُب ذ ْدِج ٌَإِْن َجاُءوَك ٌَاْخُس ال٠َُن لِٖصَّ زٍّ
َ
ِذِب أ َٓ اُن٠َن لِْٖ ٍّٙ َش

 ٌََٖ ْٗ ُٟ ْٗ ِإَوْن تُْهرِْض َخْٜ ُٟ ْنرِْض َخْٜ
َ
ْو أ

َ
ْٗ أ ُٟ َٜ ْٗ ةَيْ ُٟ َٜ ْٗ ةَيْ َْٙج ٌَاْخُس َٓ وَك َطيْئًا ِإَوْن َخ ْٚ يَُُضَّ

ِصِفنيَ  ِْ ُٙ ْ َ َُيِبَّ ال ِذِب حمس: قولو  [.ِْ]ا٤بائدة: ىجسةِإِِْْصِؿ إِنٍّ اَّللٍّ َٓ اُن٠َن لِْٖ ٍّٙ أم:  ،ىجسَش
مستجيبوف كمقلدكف لرؤسائهم. كالسَّمَّاع: الكثّب السمع، أم: االستماع ٤با يقاؿ لو. كالسمع 

ُب حقيقتو، أم: أهنم يصغوف إٔب الكالـ الكذب كىم يعرفونو كذبنا، أم: أهنم مستعمل 
ٰبفلوف بذلك كيػىتىطىلَّبيونىو، فيكثر ٠باعهم إياه. كُب ىذا كناية عن تػىفىشّْي الكذب ُب ٝباعتهم 

 .(ُ)كثرة السمع تستلـز كثرة القوؿ  بْب سامع ك٨بتلق؛ ألفَّ 
 .(ِ)فظ ابن كثّب كالسمع ىاىنا ٠بع استجابة كما ذكر ا٢با

ِذِب حمس" : قاؿ ابن القيم َٓ اُن٠َن لِْٖ ٍّٙ أم: قابلوف لو، كمنقادكف غّب منكرين  ،ىجسَش
 . (ّ)لو"

ليونىوي  كمن شأف الكذابْب أهنم ٰبرّْفوف الكىًلمى عن مواضعو، كيتأكَّلونو على غّب تأكيلو، كيػيبىدّْ
التحريف لقـو آخرين كما من بعد ما عقلوه كىم يعلموف، فينقل عنهم السماعوف الكذب ك 

ْٚ بَْهِد َم٠َاِؽهِِٝ حمس :قاؿ  ِ٘  َٗ ِ ح٠َُك َُيَّر٠ٌَُِن إََْك
ْ
ْٗ يَأ َ َٚ ل ٠ٍْم آَخرِي َِ ِ اُن٠َن ٕ ٍّٙ  .ىجسَش

ل٠َْ حمس عنهم ُب قولو:  ك٠باع الكذب كنقلو ىو شأف ا٤بنافقْب كما أخرب ا٢بقُّ 
وَْؽ 

َ ََ ًْ َو ٍّْ َختَا
ِ ْٗ إ ا َزاُدوُك َ٘  ْٗ اُن٠َن َخرَُج٠ا ذًُِس ٍّٙ ْٗ َش ُٗ إٍِْخََْٜث َوذًُِس ْٗ َحتُْي٠َُٛس َُٕس َٓ ُه٠ا ِخ

ِٙنيَ  ِ ال ٌٗ ةِإلٍّ ُ َنًِٖ ْٗ َواَّللٍّ ُٟ َ   .[ْٕ]التوبة: ىجسل

                                                

 (.ُٗٗ/ٔ( التحرير كالتنوير )ُ)
 (.ُٗٓ/ّ(، كانظر: مدارج  السالكْب، البن القيم )ُُّ/ّ( انظر: تفسّب ابن كثّب )ِ)
 (.ٕٔ-ٕٓ/ِ( بدائع الفوائد )ّ)
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"إف العبد إذا اعتاد ٠باع الباطل كقبولو أكسبو ذلك ٙبريفنا  : قاؿ ابن القيم
بو إف قدر  للحق عن مواضعو؛ فإنو إذا قبل الباطل أحبو كرضيو، فإذا جاء ا٢بق ٖبالفو ردَّه ككذَّ

 .(ُ)على ذلك، كإال حرفو"
ك"٠باع خاصة ا٣باصة ا٤بقربْب ىو ٠باع القرآف باالعتبارات الثالثة: إدراكنا كفهمنا، 

أصحابو، كأثُب عليهم، كأمر بو أكلياءه  كتدبرنا، كإجابة. ككل ٠باع ُب القرآف مدح اهلل 
ع األبيات، ك٠باع القرآف، ال ٠باع مزامّب فهو ىذا السماع. كىو ٠باع اآليات، ال ٠با 

الشيطاف، ك٠باع كالـ رب األرض كالسماء، ال ٠باع قصائد الشعراء، ك٠باع ا٤براشد، ال ٠باع 
القصائد، ك٠باع األنبياء كا٤برسلْب، ال ٠باع ا٤بغنْب كا٤بطربْب. فهذا السماع حاد ٰبدك القلوب 

ٔب ديار األفراح، ك٧برؾ يثّب ساكن العزمات إٔب جوار عالـ الغيوب، كسائق يسوؽ األركاح إ
إٔب أعلى ا٤بقامات، كأرفع الدرجات، كمناد ينادم لإلٲباف، كدليل يسّب بالركب ُب طريق 
ا١بناف، كداع يدعو القلوب با٤بساء كالصباح، من قبل فالق اإلصباح حي على الفالح، حي 

 على الفالح.
كتبصرة لعربة، كتذكرة ٤بعرفة، كفكرة ُب  فلم يعدـ من اختار ىذا السماع إرشادنا ٢بجة،

آية، كداللة على رشد، كردِّا على ضاللة، كإرشادنا من غي، كبصّبة من عمى، كأمرنا ٗبصلحة، 
كهنينا عن مضرة كمفسدة، كىداية إٔب نور، كإخراجنا من ظلمة، كزجرنا عن ىول، كحثِّا على 

كعصمة ك٪باة، ككشف شبهة،  تقى، كجالء لبصّبة، كحياة لقلب، كغذاء كدكاء كشفاء،
 .(ِ)كإيضاح برىاف، كٙبقيق حق، كإبطاؿ باطل"

 
  
                                                

 (.ٓٓ/ُإغاثة اللهفاف ) (ُ)
 (.ُٗٓ/ّ(، كانظر: )ِْٖ-ُْٖ/ُ( مدارج السالكْب )ِ)
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قوؿ الزور:  -  ٙ
           الزُّكر: الكذب قيل لو ذلك؛ لكونو مائالن عن ا٢بق، كالزَّكىري  : قاؿ الرَّاغب

 . (ُ): ا٤بيل-بفتح الزام-
إسقاط ما ىو  كقوؿ الزكر ٰبمل على إثبات ما ليس بثابت على ا٤بدعى عليو، أك

 ثابت.
كقد هنى الشارع ا٤بسلم عن قوؿ الزكر كالعمل بو، كعده من أكرب الكبائر، كأعظم 
الذنوب؛ ٤با ينطوم عليو من أضرار خطّبة، كمساكئ ٝبة، فهو سبب ُب أكل أمواؿ الناس 

بالشرؾ ُب قولو:  بالباطل، كإضاعة ا٢بقوؽ، كإضالؿ ا٢بكاـ كالقضاة؛ كلذلك قرنو اهلل 
ورِ ٌَاحمس ْوذَاِن َواْجخَنُِت٠ا ٠ََُْل الزَّ

َ َْ َٚ ا ِ٘ ِ َدْْيَ ُمْْشِكنَِي ةِِٝ   Nْجخَنُِت٠ا الرِّْجَس  اَء َّلِلٍّ ٍَ َٜ   ىجسُخ
 [.ُّ-َّ]ا٢بج:

")من( ىاىنا لبياف ا١بنس، أم: اجتنبوا الرجس الذم ىو  : قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب
ْٔ حمس األكثاف. كقرف الشرؾ باهلل بقوؿ الزكر، كقولو: ا ُُ َ٘ ا َو َٟ ِْٜ٘ َر  َٟ ا َك َ٘ ٠َاِخَض  ٍَ َ إْ ا َخرٍَّم َرَّبِ َٙ إِجٍّ

 ُ ٠ل ُِ ْن َت
َ
ِْل ةِِٝ ُشَْٖفاًٛا َوأ ْٗ ُحَنّ َ ا ل َ٘  ِ ْن تُْْشُِك٠ا ةِاَّللٍّ

َ
ِ َوأ َّ َٗ َواِْلَْغَ ةَِيْْيِ اْْلَ ثْ ِ

ِْ َٚ َوا َْ َبَف ا  َ٘  ِ ٠ا لََعَ اَّللٍّ
٠ُٙنَ   كر. كمنو: شهادة الز  [،ّّ]األعراؼ: ىجسَتْهَٖ

: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   (ِ)عن أيب بكرة :(الصحيحْب)كُب 
اإلشراؾ باهلل وعقوؽ قلنا: بلى، يا رسوؿ اهلل. قاؿ: )) ،؟((أًل أنبئكم بأكبر الكبائر))

فما زاؿ  ،((أًل وقوؿ الزور، أًل وشهادة الزور)) -ككاف متكئنا فجلس، فقاؿ:- ،((الوالدين
 . (ّ)"يكررىا، حٌب قلنا: ليتو سكت

                                                

 (.ّْٕ/َُ(، فتح البارم، البن حجر )ّٕٖف، مادة: )زكر( )ص:( انظر: ا٤بفردات ُب غريب القرآُ)
 [.ٕٖ[، مسلم ]ُٗٗٔ، ِّٕٔ، ِْٓٔ( صحيح البخارم ]ِ)
 (.ُْٗ/ٓ( تفسّب ابن كثّب )ّ)
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الكبائر، أك  قاؿ: ذكر رسوؿ اهلل  عن أنس بن مالك  :كُب ركاية
الشرؾ باهلل، وقتل النفس، وعقوؽ الوالدين، فقاؿ: أًل أنبئكم سئل عن الكبائر فقاؿ: ))

 . (ُ)((بأكبر الكبائر؟ قاؿ: قوؿ الزور، أو قاؿ: شهادة الزور
كر باإلشراؾ باهلل قاؿ: عدلت شهادة الز   -ابن مسعود :يعِب–كعن عبد اهلل 
،  :ورِ حمسكقرأ  .(ِ)[َّ]ا٢بج: ىجسَواْجَخنُِت٠ا ٠ََُْل الزَّ

كٝبع الشرؾ كقوؿ الزكر ُب قراف كاحد، كذلك أفَّ الشرؾ من باب الزكر؛ ألفَّ ا٤بشرؾ 
زاعم أفَّ الوثن ٙبق لو العبادة، فكأنو قاؿ: فاجتنبوا عبادة األكثاف الٍب ىي رأس الزكر، كاجتنبوا 

كلو، ال تقربوا شيئنا منو؛ لتماديو ُب القبح كالسماجة. كما ظنك بشيء من قبيلو قوؿ الزكر  
 . (ّ)عبادة األكثاف

"شهادة الزكر فيها قطع ا٢بقوؽ، كالتلبيس على ا٢بق بصورة :  قاؿ ابن العريب
بو. كاليمْب  ةىتك ا٢برم ُبالباطل. كالكذب كلو كبّبة، كلكنو متفاضل ٕبسب عظم متعلقاتو 

بالباطل، فإف كاف ٩با علمو كاف من باب ىتك  احملصنةأعظمو. كيدخل فيو: قذؼ الغموس 
 .(ْ)االكٔب" الدرجةالسَب، كنزؿ عن تلك 

ك"شهادة الزكر كبّبة عظمى، كمصيبة ُب اإلسالـ كربل، ٓب ٙبدث حٌب مات ا٣بلفاء 
 كرسولو الثالثة، كضربت الفتنة سرادقها، فاستظل ّٔا أىل الباطل، كتقولوا على اهلل 

                                                

 [.ٖٖ[، مسلم ]ُٕٖٔ،  ٕٕٗٓ،  ِّٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (: "ركاه الطربا٘ب ُب )الكبّب(، كإسناده حسن".َُِ/ْ)  ( قاؿ ا٥بيثميِ)
(، ركح ا٤بعا٘ب َْٓ/ٕ(، البحر احمليط ُب التفسّب )ِِّ/ِّ(، كانظر: مفاتيح الغيب )ُْٓ/ ّكشاؼ )ال (ّ)

(ٗ/ُِْ.) 
 (.ُّٓ/ُُ( عارضة األحوذم )ْ)
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  ،ما ٓب يكن. كقد عدلت شهادة الزكر ُب ا٢بديث الصحيح: االشراؾ باهلل
 .(ُ)ليتو سكت" : حٌب قالت الصحابة كتوعد عليها رسوؿ اهلل 

كسبب االىتماـ بشهادة الزكر كوهنا أسهل كقوعا على الناس كالتهاكف ّٔا أكثر؛ فإف 
لطبع، كأما الزكر فا٢بوامل عليو كثّبة  اإلشراؾ ينبو عنو قلب ا٤بسلم، كالعقوؽ يصرؼ عنو ا

كالعداكة كا٢بسد كغّبٮبا، فاحتيج إٔب االىتماـ بو، كليس ذلك لعظمو بالنسبة إٔب ما ذكر 
معو من اإلشراؾ قطعنا، بل لكوف مفسدتو متعدية إٔب الغّب، ٖبالؼ اإلشراؾ فإف مفسدتو 

 مقصورة عليو غالبنا.
يشمل كل زكر من شهادة أك غيبة أك ّٔت أك   كقوؿ الزكر أعم من شهادة الزكر؛ ألنو 

ينبغي أف ٰبمل قولو: )قوؿ الزكر( على )شهادة :  كذب؛ كلذا قاؿ ابن دقيق العيد
الزكر(؛ فإنا لو ٞبلناه على: اإلطالؽ: لـز أف تكوف الكذبة الواحدة مطلقنا كبّبة، كليس  

 كذلك.
: سده، كمنو قولو كال شك ُب عظم الكذب، كمراتبو متفاكتة ٕبسب تفاكت مفا 

ًٜاحمس تِي ُ٘ ا  ًٙ َخاًٛا ِإَوثْ ْٟ َٔ ُب َٙ ِد اْخَخ َِ ٍّٗ يَرِْم ةِِٝ ةَرِيئًا َذ ا ُث ًٙ ْو إِثْ
َ
ْٚ يَْسِصْب َخِفًئًَث أ َ٘  ىجسَو

 .(ِ)[ُُِ]النساء:
من لم يدع قوؿ الزور والعمل بو، فليس هلل حاجة في أف كقد جاء ُب ا٢بديث: ))

 .(ّ)((يدع طعامو وشرابو
بل  ،كمعدف النواىي ،دليل على أف الكذب كالزكر أصل الفواحش" : قاؿ الطييب

ورِ حمس :اهلل قاؿ  .قرين الشرؾ ْوذَاِن َواْجخَنُِت٠ا ٠ََُْل الزَّ
َ َْ َٚ ا ِ٘   .[َّ]ا٢بج: ىجسٌَاْجَخنُِت٠ا الرِّْجَس 

                                                

 (.ُٖٕ/ٗ( ا٤بصدر السابق )ُ)
 (.ِٕٔ-ِٕٓ/ِ( ، إحكاـ اإلحكاـ، البن دقيق العيد )ّْْ/ٖ( انظر: نيل األكطار، للشوكا٘ب )ِ)
 [.َٕٓٔ، َُّٗ] ( صحيح البخارمّ)
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كللصـو مزيد اختصاص باإلخالص، فّبتفع ٗبا  كقد علم أف الشرؾ مضاد اإلخالص،
  . (ُ)"-لمكاهلل أع- يضاده

 
 الكذب في المزاح: - ٚ

كما جاء ُب   ،، كقد كرد فيو الوعيد الشَّديدكالكذب ُب غّبهالكذب ُب ا٤بزاح ٧برَّـ  
 بػىٍهًز ٍبًن حىًكيم، حدَّثِب أيب، عن جدّْم، قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل ا٢بديث عن 

، ويٌل لو  يويٌل للذ))يقوؿ:   .(ِ)((ويٌل لوُيَحدُّْث فَػَيْكِذُب، لُِيْضِحَك بو القـو
"كرره إيذاننا بشدة ىلكتو؛ كذلك ألف الكذب كحده رأس   :قاؿ العالمة ا٤بناكم 

، كٝباع كل فضيحة، فإذا انضم إليو استجالب الضحك الذم ٲبيت القلب،  كل مذمـو
 . (ّ)كٯبلب النسياف، كيورث الرعونة كاف أقبح القبائح"

 .(ْ)"لو الكذبا ال يدخمزحن  كاف مزح النيب   " :قاؿ ا٣بطايب 
ا٤بزاح: إذا كاف على االقتصاد ٧بمود، فقد ركم عنو " :كقاؿ الراغب 
  :((إني ألمزح وًل أقوؿ إًل حًقا))أنو قاؿ(ٓ).  

                                                

 (.ِِّ/ٔ(، فيض القدير )ُُٗٓ/ٓ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( (ُ)
 ُب يالنسائأخرجو أيضنا: . ك "حسن"كقاؿ:  [،ُِّٓ] م، كالَبمذ[َْٗٗ]، كأبو داكد [ََِْٔ]أخرجو أٞبد  (ِ)

 ،أخرجو الثالثة": (ُِٖ/ِ( )بلوغ ا٤براـ) . قاؿ ُب[ُِْ]، كا٢باكم [ُٓٗ] ، كالطربا٘ب[ُُُٗٓ] (الكربل)
  ."كإسناده قوم

 (.ّٖٔ/ٔفيض القدير ) (ّ)
 (.ُّٓ/ْمعآب السنن ) (ْ)
األدب ) ُب مالبخار [، كما أخرجو ُْٖٖ] (( أخرجو أٞبد عن أيب ىريرة اال أقوؿ إال حقِّ  إ٘بحديث: )) (ٓ)

قاؿ [، َٕٖٔضنا: الطربا٘ب ُب )األكسط( ][، كقاؿ: "حسن"، كأخرجو أيَُٗٗكالَبمذم ] ،[ِٓٔ] (ا٤بفرد
[، ُْٖ( ]عمل اليـو كالليلةُب ) ابن السُِّبأخرجو كذلك: ك  ."إسناده حسن"(: ُٕ/ٗ)  يا٥بيثم

 [. ُُِّٕ] يالبيهقك 
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 . كلمات مازح ّٔن  كركم عنو 
 كٯبرئكقاؿ سعيد بن العاص البنو: اقتصد ُب مزاحك، فاإلفراط فيو يذىب بالبهاء، 

ا كلكن االقتصاد فيو صعب جدِّ  ،كيوحش ا٤بخالطْب ،ؤانسْبعليك السفهاء، كتركو يقبض ا٤ب
كلذلك ٙبرج عنو أكثر ا٢بكماء حٌب قيل: ا٤بزاح مسلبة للبهاء، كمقطعة  ؛ال يكاد يوقف عليو

 لإلخاء، كفعل ال ينتج إال الشر.
فمن خصائص اإلنساف، كذلك أنو يكوف من التعجب، كالتعجب ال  (الضحك)كأما 

كمعرفة ما ٰبسن منو  ،كاالقتصاد فيو ،بالفكرة ٲبيز اإلنساف عن البهائميكوف إال عن فكرة، ك 
 .حعسّب كما ىو ُب ا٤بزا 

كقيل: كثرة الضحك  .كتورث النسياف ،(ُ)فإهنا ٛبيت القلب ؛كقيل: إياؾ ككثرة الضحك
  .من الرعونة

 :كقد قاؿ  ،كأما إيراد ا٤بضحكات على سبيل السخف فنهاية القباحة
، ويٌل لو، ويٌل لوويل للذي يحد))   .(ِ)(("ث فيكذب، ليضحك القـو

 ُباإلفراط كأما  ،اال ينهى عنو إذا كاف صدقن ا٤بزح  اليسّب من" :كقاؿ ابن قدامة 
 .(ّ)"ألنو يسقط الوقار، كيوجب الضغائن كاألحقاد ؛منهي عنوفهو كا٤بداكمة عليو  ،ا٤بزاح

 ،فإف اللبيب ٰبقد عليك ؛با أك غّب لبيإياؾ أف ٛبازح لبيبن " :كقاؿ الغزإب 
كيذىب  ،كيعقب ا٢بقد ،كيسقط ماء الوجو ،ألف ا٤بزاح ٱبرؽ ا٥بيبة ؛عليك ٯبَبئكالسفيو 

 ،كٲبقتو ا٤بتقوف ،كيسقط ا٤بنزلة عند ا٢بكيم ،السفيوكٯبرئ  ،كيشْب فقو الفقيو ،ٕبالكة الود

                                                

 (األدب ا٤بفرد) ُب مالبخار أخرجو  ((ال تكثركا الضحك، فإف كثرة الضحك ٛبيت القلبكقد جاء ُب ا٢بديث: ))( ُ)
 ثقات". رجالو صحيح "إسناده :(ِّّ/ْ) )الزكائد( [ كُبُّْٗن ماجة ]كاب ،[ِّٓ]

 (.َِِ -َُِ)ص: الذريعة إٔب مكاـر الشريعة (ِ)
 (.ُٖٔ -ُٕٔ )ص: ٨بتصر منهاج القاصدينانظر: ( ّ)
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تظلم  كبو ،كيورث الذلة ،كيكسب الغفلة ،كيباعد عن الرب  ،كىو ٲبيت القلب
 . كتبْب الذنوب ،كبو تكثر العيوب ،كٛبوت ا٣بواطر ،السرائر

 .(ُ)ال يكوف ا٤بزاح إال من سخف أك بطر :كقد قيل
 :قاؿ النيب  ،عند قيامو  كمن بلي ُب ٦بلس ٗبزاح أك لغط فليذكر اهلل

من جلس في مجلس فكثر فيو ليطو، فقاؿ قبل أف يقـو من مجلسو ذلك: سبحانك ))
ؾ، أشهد أف ًل إلو إًل أنت أستيفرؾ وأتوب إليك، إًل غفر لو ما كاف في اللهم وبحمد
 . (ّ)"(ِ)((مجلسو ذلك

 ا٤بزاح من سخف أك بطر. :  كقاؿ إبراىيم النخعي
كقيل ُب منثور ا٢بكم: ا٤بزاح يأكل ا٥بيبة كما تأكل النار ا٢بطب. كقاؿ بعض ا٢بكماء: 

 .(ْ)من كثر مزاحو زالت ىيبتو
ال ينبغي لك أف تتكلم إال ٗبا ٯبر مصلحة أك يدرأ مفسدة، (: "حكاـقواعد األكُب )

ا أو من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فليقل خيرً )) :ككذلك قاؿ 
  .(ٓ)((ليصمت

ٯبوز ا٤بزاح ٤با فيو من االسَبكاح إما للمازح أك  فإف قيل فما تقولوف ُب ا٤بزاح؟ قلنا: إ٭با
 للممزكح معو كإما ٥بما.

  

                                                

 .-كما تقدـ–كىو ٧بموؿ على كثرة ا٤بزاح كاإلسفاؼ فيو  (ُ)
 ."حسن صحيحاؿ: "[، كقّّّْ] أخرجو الَبمذم من حديث أيب ىريرة  (ِ)
 (.ُّٗ -ُِٗ /ِ) إحياء علـو الدين (ّ)
 (.َُّ)ص: أدب الدنيا كالدين (ْ)
 .-كقد تقدـ–ا٢بديث متفق عليو  (ٓ)
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زاح ا٤بؤذم ا٤بغّب للقلوب ا٤بوجس للنفوس فإنو ال ينفك عن ٙبرٙب أك كراىة، كإ٭با  كأما ا٤ب
ا، كقولو ألخي أنس بن كبسطن  ،اكإيناسن  ،ا للممزكح معوٲبزح جربن  كاف النيب 

رُ ))مالك:    .(ُ)((يا أبا ُعَمْيٍر، ما فَػَعَل النػَُّييػْ
 دؽ دكف الكذب.أف يكوف بالصّْ  :كشرط ا٤بزاح ا٤بباح

ما يفعلو الناس من أخذ ا٤بتاع على سبيل ا٤بزاح فهذا ٧بظور ٤با فيو من تركيع  كأما
 .(ِ)((اا، وًل جادِّ ًل يأخذف أحدكم متاع أخيو ًلعبً ))صاحب ا٤بتاع كقد جاء ُب ا٢بديث: 

من جهة أنو ركع أخاه ا٤بسلم بفقد  ((اجادً )) .من جهة أنو أخذه بنية رده ((اًلعبً )) :جعلو
 .متاعو

ملة فال ينبغي لعاقل أف ٱبطر بقلبو كال ٯبرم على جوارحو إال ما يوجب كعلى ا١ب
  . (ّ)"فإف سنح لو غّب ذلك فليدرأ ما استطاع ،اا أك يدرأ فسادن صالحن 

 . (ْ)كاإلفراط ُب ا٤بزاح ٩با ٱبل با٤بركءة
 

                                                

 ٧بمر صغّب كالعصفور، طائر ىو النغر تصغّب ((النغّب))[. كَُِٓ[، مسلم ]َِّٔ، ُِٗٔصحيح البخارم ] (ُ)
 راف.نغ ٝبعو: البلبل، ا٤بدينة: أىل يسميو ا٤بنقار،

كالبخارم ُب  ،[ّْٕ]كعبد بن ٞبيد  [،َُْٕٗ]أٞبد [، ك ِٖٔ[، كابن أيب شيبة ]ُّٖٗ] الطيالسيأخرجو ( ِ)
ابن أخرجو أيضنا: ك  ."حسن غريب"، كقاؿ: [َُِٔ] مكالَبمذ[، ََّٓ[، كأبو داكد ]ّْٔ)األدب ا٤بفرد( ]

 .[ُُْٗٗكالبيهقي ] (،ٖٔٔٔ]كا٢باكم  [،َّٔكالطربا٘ب ]، [ِٕٖٔ] (اآلحاد كا٤بثا٘ب) أىب عاصم ُب
 (.ُِِ -ُُِ/ِ) قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ (ّ)
 ىي ىيئة راسخة ُب النفس ٙبمل على مالزمة التقول" :( ُب تعريف )العدالة(احملصوؿ)ُب   قاؿ الرازم (ْ)

غائر كالتطفيف كيعترب فيها االجتناب عن الكبائر كعن بعض الص ،ا حٌب ٙبصل ثقة النفس بصدقوكا٤بركءة ٝبيعن 
با٢ببة، كسرقة باقة من البقل، كعن ا٤بباحات القادحة ُب ا٤بركءة، كاألكل ُب الطريق، كالبوؿ ُب الشارع، كصحبة 

كما ال  ،أف كل ما ال يؤمن معو جراءتو على الكذب ترد بو الركاية :كاإلفراط ُب ا٤بزاح، كالضابط فيو ،األرذاؿ
 (.ُّْ/ُ: إرشاد الفحوؿ، للشوكا٘ب )(، كانظرّٗٗ/ْ، للرازم )احملصوؿ "فال
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 الكذب في المناـ: - ٛ
قد كرد أنو ُب الرؤيا أشد كأعظم ، ك ٧برَّـه  الكذبى  ركرة عند ا٤بسلم أفَّ من ا٤بعلـو بالضَّ  إفَّ 

، فهو من الكبائر ا٤بتوعد عليها راه مآب يرأأنو   على اهللمنو ُب اليقظة؛ ألنو كذب 
من ))قاؿ:  عن النيب   عن ابن عباسبالعذاب ُب اآلخرة، كما جاء 

  .(ُ)((َتَحلََّم ِبُحْلٍم لم يره ُكلَّْف أف يَػْعِقَد بين شعيرتين، ولن يفعل
ح٠ُا بُِص٠َرةٍ حمس :لعدـ إمكانو فاألمر للتعجيز كما ُب قولو ((؛ ولن يفعل))قولو: 

ْ
 ىجسٌَأ

 .فهو كناية عن تعذيبو على الدكاـ ،[ِّ]البقرة:
لن يستطع ذلك، كىذا التكليف مع عدـ قدرتو عليو مبالغة ُب  :أمكُب )ا٤برقاة(: "

 .(ِ)"افيعذب بو أبدن  ،تعذيبو
ل ذلك، فيجمع بْب ما ٓب ٲبكن أف يعقد  عذب حٌب يفع :أم" : قاؿ الطييبك 

 كما عقد بْب ما سرده، كاختلق من الرؤيا، كٓب يكن يقدر أف يعقد بينهما. 
كقيل: معناه: ليس أف ذلك عذابو كجزاؤه، بل أنو ٯبعل ذلك شعاره ليعلم بو أنو كاف 

 .(ّ)")كلف( يشعر با٤بعُب األكؿ :يزكر األحالـ. كلفظة
من َتَحلََّم َكاِذبًا، ُدِفَع إليو َشِعيَرٌة وُعذَّْب بلفظ: ))  كقد كرد ا٢بديث عند أٞبد

َها، وليس ِبَعاِقد بينيَػْعِقَد  حتى  .(ْ)((َطَرفَػيػْ
  

                                                

 [.َِْٕصحيح البخارم ]( ُ)
 (.ِّٖٓ/ٕ) مرقاة ا٤بفاتيح (ِ)

 (.ِْٗٗ/ٗ) )الكاشف عن حقائق السنن( ػ:رح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ا٤بسمى بػش (ّ)
 [ بإسناد صحيح.َُْٗٓمسند اإلماـ أٞبد ]( ْ)
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َأْف يُِرَي  :إف َأفْػَرى الِفَرى))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن ابن عمرك 
ْيِو ما لم تَػرَ  نػَ  .ا يكن رأل شيئن كٓب ،كيت ككيت  :رأيت ُب منامي :أف يقوؿ :معناه، (ُ)((َعيػْ

إف )) :يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   كاثلة بن األسقعما جاء عن  :ك٫بوه
ِعَي الرَّ  :من أعظم الِفَرى إلى غير أبيو، أو يُِرَي عينو ما لم تر، أو يقوؿ على  جلُ أف َيدَّ

 .(ِ)((ما لم يَػُقلْ   رسوؿ اهلل
  كجو خصوص النيب إف قاؿ قائل: ما" : قاؿ ٧بمد بن جرير

كىل الكاذب ؟ شعرتْب يـو القيامة رؤياه ٗبا خصو بو من تكليف العقد بْب طرُب لكاذب ُبا
ا١بـر إذا كاف  اليقظة أعظم ُب كقد يكوف الكذب ُب ؟اليقظة رؤياه إال كالكاذب ُب ُب

 كذبو ُب   يؤخذ منو، كليس ذلك ُب أك ماالن ا أك قتالن شهادة توجب على ا٤بشهود عليو ّٔا حدِّ 
كذّٔما،   منامو كحده دكف غّبه. قيل لو: اختلفت حالتهما ُب ضرر ذلك عليو ُب منامو؛ ألف

 يبكذلك لتظاىر األخبار عن الن ؛منامو أحق بأعظم النكالْب فكاف الكاذب على عينيو ُب
 تكوف إال  ، كالنبوة ال(ّ)أف الرؤيا الصادقة جزء من ستة كأربعْب جزءنا من النبوة
راه أأنو   نومو كاذب على اهلل ومنا بذلك أف الكاذب ُبفكاف معل ، كحينا من اهلل

كأكٔب بعظيم العقوبة من الكاذب على نفسو،  ،أعظم فرية  مآب ير، كالكاذب على اهلل
ُٗ حمس :فقاؿ أكجبو عليو، كبذلك نطق ٧بكم التنزيل  أك ،ا لغّبهٗبا أتلف بو حقِّ  ْكَٖ

َ
ْٚ أ َ٘ َو

ِذةً  َْ  ِ ِٚ اْذََتَى لََعَ اَّللٍّ ٍّٙ َذة٠ُا لََعَ ِم َْ  َٚ ِي ءِ اَّلٍّ َْ ُؤ َٞ اُد  َٟ ْط
َ َْ ٠ُل ا ُِ ْٗ َويَ ِٟ ِ َّ ُحْهرَُؽ٠َن لََعَ َربّ ِ وَٕه

ُ
ا أ

ِٙنيَ  ِ ال ِ لََعَ إلٍّ َْ َْٕهَُٜث اَّللٍّ ْٗ أَ ِٟ ِ الرؤيا  قلناه أف الكذب ُب باف ذلك صحة ماأف [.ُٖ]ىود: ىجسَربّ

                                                

 [.َّْٕصحيح البخارم ] (ُ)
 [.َّٗٓصحيح البخارم ] (ِ)
بألفاظ متقاربة. لكن  ا٢بديث متفق على صحتو، كقد ركم ُب )الصحيحْب( عن غّب كاحد من الصحابة ( ّ)

 ال بد من التنبيو أف الرؤيا ليس بالضركرة أف تكوف صادقة، كليس بالضركرة أف تكوف جزءنا من النبوة. 
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اآلخر كذب على ك  ،اليقظة؛ ألف أحداٮبا كذب على اهلل  ليس كالكذب ُب
 . (ُ)"ا٤بخلوقْب
 
 الكذب في دعوى النسب: - ٜ
إٔب  ا٤برءي  أف ينتسبى  :ارع ٤با يَبتب عليها من ا٤بفاسدر منها الشَّ من الكبائر الٍب حذَّ  إفَّ 

 .و كاذب فيما ادعاها ليس ابنو كىو يعلم أنَّ غّب أبيو، أك يدعي ابنن 
سوًء عاقبة ىذا الفعل، فمن ذلك: ما كقد جاءت األحاديثي ٧بذّْرةن من ذلك، كمبينةن ل

 :إف من أعظم الِفَرى)): أنو قاؿ رسوؿ اهلل  عن  بن األسقع كاثلةي ركاه 
ِعَي الرَّ   إلى غير أبيو، أو يُِرَي عينو ما لم تر، أو يقوؿ على رسوؿ اهلل جلُ أف َيدَّ
  ْابن حجر  ا٢بافظ قاؿ .(ِ)((ما لم يَػُقل: ء ٙبرٙب االنتفا :"كُب ا٢بديث

ا د ُب ا٢بديث بالعلم كال بد منو ُب ا٢بالتْب إثباتن كقيَّ  ،كاالدّْعىاء إٔب غّبه ،من النسب ا٤بعركؼ
  .(ّ)اإلٍب إ٭با يَبتب على العآب بالشيء ا٤بتعمد لو" ألفَّ  ؛اكنفين 

ا كالٮبا، يقوؿ: ٠بعتو أذنام، ككعاه قليب ٧بمدن  عن سعد، كأيب بكرة ك 
  :ر أبيو، وىو يعلم أنو غير أبيو فَاْلَجنَُّة عليو من ادََّعى إلى غي))يقوؿ

 .(ْ)((حراـ
  
                                                

عمدة ، (ِْٖ/ُِ) حجر البن البارم، ، كانظر: فتح(ٓٓٓ -ْٓٓ/ٗصحيح البخارم، البن بطاؿ )شرح  (ُ)
الكاشف عن (، ُّْ/ِ) كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب(،  َٖ/ُٔ) القارم شرح صحيح البخارم

 (.ّْْ/ُ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر(، ِّٖٓ/ٕ) مرقاة ا٤بفاتيح(، ِْٗٗ/ٗ) حقائق السنن
 [.َّٗٓصحيح البخارم ] (ِ)
 (.ُْٓ/ٔفتح البارم ) (ّ)
 [ كاللفظ لو.ّٔمسلم ]  [،ٕٔٔٔ، ِّْٔ] صحيح البخارم( ْ)
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عن عمرك بن شعيب، عن أبيو، عن جده، قاؿ: قاـ رجل فقاؿ: يا رسوؿ اهلل، إف ك 
في  (ُ)ًل ِدْعَوة)) :ا ابِب عىاىىٍرتي بًأيمًّْو ُب ا١باىلية، فقاؿ رسوؿ اهلل فالنن 

 .(ِ)((للعاىر اْلَحَجرُ و  ،اإلسالـ، ذىب أمر الجاىلية، الولد للفراش
 فمن آبائكم، عن تَػْرَغُبوا ًل)): قاؿ  النيب عن ىريرة  أيب كعن

 فمن)) ا٢بقيقيْب. إٔب آبائكم االنتماء عن تعرضوا ، أم: ال(ّ)((ُكْفرٌ  فهو أبيو عن َرِغبَ 
 عليو ٱبشى أك الكفر، قارب أم: ؛((كفر فقد)) .غّبه إٔب كانتسب: (، أم(أبيو عن رغب
 .الكفر

ٍعوىةي ") : ابن األثّبقاؿ   إٔب اإلنساف ينتسب أف كىو النسب، ُب -بالكسر- (الدّْ
 فمن حراـ، بو العلم مع األب غّب إٔب كاالدعاء عنو، فنهوا يفعلونو ككانوا كعشّبتو، أبيو غّب

: أحدىما كجهاف،(: كفر) فمعُب إباحتو يعتقد ٓب كمن اإلٝباع، ٤بخالفة كفر إباحتو اعتقد
 .(ْ)اإلسالـ" نعمة كافر أنو: والثاني الكفار، فعل فعلو أشبو أنو

 كعلى ظاىر، األكؿ على ((حراـ عليو فالجنة)): قولو "كمعُب :الطييب  قاؿ
ليس معُب ىذين ا٢بديثْب أف من اشتهر بالنسبة " :قاؿ ابن بطاؿ ك  .(ٓ)تغليظ" الثا٘ب

من ٙبوؿ عن نسبتو ألبيو  :ا ا٤براد بوكإ٭ب، إٔب غّب أبيو أف يدخل ُب الوعيد كا٤بقداد بن األسود
  .اا ٨بتارن إٔب غّب أبيو عا٤با عامدن 

                                                

 .ال دعول نسب :أم ،بكسر الداؿ (ُ)
 ."إسناده حسن: "(ِْ/ُِ[ قاؿ ا٢بافظ ُب )الفتح( )ِِْٕ]، كأبو داكد [ُٖٔٔ]أخرجو أٞبد  (ِ)

 [.ِٔ[، مسلم ]ٖٕٔٔصحيح البخارم ] (ّ)
ا٤بفاتيح  (، مرقاةِّّٔ/ٕ) السنن الكاشف عن حقائق(، كانظر: ُُِ/ِ) النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (ْ)

(ٓ/َُِٕ.) 
 (ِّّٔ/ٕ) الكاشف عن حقائق السنن (ٓ)
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ككانوا ُب ا١باىلية ال يستنكركف أف يتبُب الرجل كلد غّبه كيصّب الولد ينسب إٔب الذم 
ِ حمس :تبناه حٌب نزؿ قولو  َُْصُؿ ِنَْٜد اَّللٍّ

َ
٠َ أ ُٞ  ْٗ ِٟ ِ ةَان ٌِ  ْٗ ُٞ  :كقولو  [،ٓ]األحزاب: ىجساْدُن٠

ْٗ وَ حمس َٜاءَُز بْ
َ
ْٗ أ ْدِخًَاَءُز

َ
َٔ أ ا َجَه كترؾ  ،فنسب كل كاحد إٔب أبيو ا٢بقيقي ،[ْ:األحزاب] ىجسَ٘

ال  ،لقصد التعريف ؛فيذكر بو ،ا ٗبن تبناهلكن بقي بعضهم مشهورن  ،االنتساب إٔب من تبناه
و كاسم أبي ،كإ٭با كاف تبناه ،كليس األسود أباه ،لقصد النسب ا٢بقيقي كا٤بقداد بن األسود

 :ككاف أبوه حليف كندة فقيل لو ،عمرك بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهرا٘ب :ا٢بقيقي
 .بن األسودا :فقيل لو ،فتبُب ا٤بقداد ،ٍب حالف ىو األسود بن عبد يغوث الزىرم ،الكندم

  .اا موضحن ملخصن  .انتهى
ؿ ا٢بافظ ابن قا .ارد صاحبها ُب النَّ لَّ كليس ا٤براد بالكفر حقيقة الكفر الٍب ٱبي  :قاؿ

كأنو  أنو كذب على اهلل  :سبب إطالؽ الكفر ىنا :كقاؿ بعض الشراح :حجر 
 .(ُ)"ألنو إ٭با خلقو من غّبه ؛كليس كذلك ،من ماء فالف  خلقِب اهلل :يقوؿ

ألنو  ؛فقد كقع فيما حرمو اهلل  امن رغب عن نسب أبيو عا٤با ٨بتارن كا٢باصل أف 
كحق  النعمة كاإلحساف كحق اهلل ب أك ألنو كافر ،الكفر ا بفعل أىل شبيهن فعل فعالن قد 
، كلكنو يكفر فهو كفر دكف كفر ،الكفر الذم ٱبرج عن ملة اإلسالـ :كليس ا٤برادعليو،  أبيو
 .  -كما تقدـ-ذلك  استحلَّ  إف

ومن ادعى إلى غير أبيو، أو )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن علي  
 . (ِ)((لعنة اهلل والمالئكة والناس أجمعينانتمى إلى غير مواليو، فعليو 

                                                

(، كانظر: ٓٓ/ُِككضحو ُب )فتح البارم( ) ما ذكره ابن بطاؿ  كقد ٣بص ا٢بافظ ابن حجر  (ُ)
 (.ّْٖ -ّّٖ/ٖبطاؿ ) البن البخارم، صحيح شرح

كمن ادعى إٔب غّب [ دكف: ))ٕٓٓٔ، ُِّٕ][ عن علي. كىو ُب )صحيح البخارم( َُّٕصحيح مسلم ]( ِ)
 ((.أبيو
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ليس من رجل ادََّعى ))يقوؿ:  أنو ٠بع رسوؿ اهلل   عن أيب ذىر  ك 
ليير أبيو وىو يَػْعَلُمُو إًل َكَفَر، ومن ادََّعى ما ليس لو فليس منا، َوْلَيَتبَػوَّْأ مقعده من النار، 

 .(ُ)((َحاَر عليو إًليس كذلك ول ،ومن دعا رَُجاًل باْلُكْفر، أو قاؿ: َعُدوُّ اهلل
ليس من رجل ادعى ليير أبيو وىو يعلمو )) :حديث" : ابن دقيق العيدقاؿ 

يدؿ على ٙبرٙب االنتفاء من النسب ا٤بعركؼ، كاالعتزاء إٔب نسب غّبه، كال شك  ((:إًل كفر
العلم؛ ألف  شرط الرسوؿ ك  ،أف ذلك كبّبة، ٤با يتعلق بو من ا٤بفاسد العظيمة

اب قد تَباخى فيها مدد اآلباء كاألجداد، كيتعذر العلم ٕبقيقتها، كقد يقع اختالؿ ُب األنس
 .(ِ)"النسب ُب الباطن من جهة النساء، كال يشعر بو. فشرط العلم لذلك

قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل   عن أنس بن مالك : كعند أيب داكد
  :فعليو لعنة اهلل من ادعى إلى غير أبيو، أو انتمى إلى غير مواليو، ))يقوؿ

قاؿ: ٠بعت   أيب أمامة الباىلي :حديث :ك٫بوه .(ّ)((المتتابعة، إلى يـو القيامة
قد أعطى  إف اهلل ))يقوؿ ُب خطبتو عاـ حجة الوداع:  رسوؿ اهلل 

على  ِلُكلّْ ذي َحقٍّ َحقَّو، فال َوِصيََّة ِلَواِرث، الَوَلُد لِْلِفَراش، ولِْلَعاِىر الَحَجُر، وحسابُػُهمْ 
اهلل، ومن ادعى إلى غير أبيو أو انتمى إلى غير مواليو فعليو لعنة اهلل التَّاِبَعُة إلى يـو 

 . (ْ)((القيامة

                                                

  [، كاللفظ لو.ُٔ[، مسلم ]َّٖٓصحيح البخارم ] (ُ)
 (.َِٖ/ِ) إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ (ِ)
 [.ُُٓٓسنن أيب داكد ]( ّ)
 ، كابن أيب[ِْٕر ]سعيد بن منصو [، ك ُِٕٕٕب )مصنفو( ] عبد الرزاؽك  [،ُِِّ] يأخرجو الطيالس ا٢بديث (ْ)

 ،عن عمرك بن خارجة، كأنس :كُب الباب"كقاؿ:  [َُِِ] م، كالَبمذ[ِِِْٗ]كأٞبد  [،َُُِٔ]شيبة 
أخرجو . ك "من غّب ىذا الوجو عن النيب   كقد ركم عن أيب أمامة ،كىو حديث حسن

 .[َِٔٗ] كالدارقطِب [،ُٕٓٔ] الطربا٘بأيضنا: 
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من انتفى من ولده )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن ابن عمرك 
  .(ُ)((وس األشهاد قصاص بقصاصؤ ليفضحو في الدنيا فضحو اهلل يـو القيامة على ر 

 غير إلى ادعى من)) : اهلل رسوؿ قاؿ  رك عم بن اهلل عبدعن ك 
 سبعين مسيرة أو عاًما، سبعين قدر من ليوجد ريحها وإف الجنة، رائحة يرح لم أبيو
 .(ِ)((عاًما

 
 أف ينسب اإلنساف إلى نفسو ما لم يعط:  - ٓٔ

إف ٩با يدخل ُب باب التزكير كالتدليس: أف ينسب اإلنساف إٔب نفسو ما ٓب يعط من 
 ك ماؿ أك جاه أك سلطة إٔب غّب ذلك.٫بو علم أ

أف امرأة قالت: يا رسوؿ اهلل، إف ٕب ضىرَّة،   عن أ٠باءى كقد جاء ُب ا٢بديث: 
 :فهل علي جناح إف تىشىبػٍَّعتي من زكجي غّب الذم يعطيِب؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 

 .(ّ)((الُمَتَشبُّْع بما لم يُػْعَط َكالَِبِس ثَػْوَبْي زُور))
ُب )كشف  (( قاؿ ابن ا١بوزم ِس ثَػْوَبْي زُورَكالَبِ )) :قولو 
 :فيو ثالثة أكجوا٤بشكل(: "

: أنو الرجل يلبس الثياب تشبو ثياب أىل الزىد ُب الدنيا، يريد بذلك الناس، أحدىا
 كيظهر من التخشغ كالتقشف أكثر ٩با ُب قلبو منو، فهذه ثياب الزكر كالرياء. 

                                                

كأبو نعيم ُب )ا٢بلية(  [،ِْٕٗ[، ك)األكسط( ]ُّْٖٕ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ْٕٓٗأخرجو أٞبد ] (ُ)
، كرجاؿ الطربا٘ب (األكسط)، ك(الكبّب)ركاه أٞبد، كالطربا٘ب ُب (: "ُٓ/ٓ)  ا٥بيثمي(.  قاؿ ِِّ/ٔ)

ركاه أٞبد (: "ُِْٓ)ص:  كقاؿ العراقي ."رجاؿ الصحيح خال عبد اهلل بن أٞبد، كىو ثقة إماـ
 ".يدكالطربا٘ب من حديث ابن عمر بإسناد ج

 .الصحيح" رجاؿ كرجالو أٞبد، (: "ركاهٖٗ/ُ)  [، قاؿ ا٥بيثميِٗٓٔأخرجو أٞبد ] (ِ)
 [.َُِّ[، مسلم ]ُِٗٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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ا، تقوؿ: فالف نقي كالعرب تفعل ذلك كثّبن : أف يكوف أراد بالثياب األنفس والثاني
 . ا من الدنس كاآلثاـ، كضده: فالف دنس الثيابالثياب: إذا كاف بريئن 

  . الوجهْب أبو عبيدذكر 
: أنو كاف يكوف ُب ا٢بي الرجل لو ىيئة كإشارة فإذا احتيج إٔب شهادة الزكر والثالث

 .بثوبيو، فأضيف الزكر إٔب الثوبْبشهد ٥بم، فيقبل لنبلو كحسن ثوبو، فيقاؿ: قد أمضاىا 
 .(ُ)" نعيم بن ٞباد :قالو

فلإلشارة  ((ثوبي زور)) :كأما حكم التثنية ُب قولوُب )الفتح(: " قاؿ ا٢بافظ 
 ،كعلى غّبه ٗبا ٓب يػيٍعطً  ،ألنَّو كذب على نفسو ٗبا ٓب يىٍأخيذٍ  ؛إٔب أف كذب اٍلميتىحىلّْي مىثٍػُبن 

ُب التثنية إشارة إٔب أنو   :كقاؿ الداكدم .كيظلم ا٤بشهود عليوككذلك شاىد الزكر يظلم نفسو 
  .(ِ)". كقيل غّب ذلككالذم قاؿ الزكر مرتْب مبالغة ُب التحذير من ذلك

ح٠َْا حمس :ُب تفسّب قولو   قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب
َ
ا أ َٙ ِ رَُخ٠َن ة ٍْ َٚ َح ِي ْ ََتَْصََبٍّ اَّلٍّ

 ْٗ َ ا ل َٙ ِ ُدوا ة َٙ ْن َُيْ
َ
َٚ إَْهَذاِب  َويُِدت٠ََّن أ ِ٘ اَزٍة  ٍَ َٙ ِ ْٗ ة ُٟ ٍّٜ َٓ ََتَْصبَ َه٠ُٖا ٌَ ٍْ  [،ُٖٖ]آؿ عمراف:اآلية  ىجسَح

عن رسوؿ اهلل  :يعِب: بذلك ا٤برائْب ا٤بتكثرين ٗبا ٓب يعطوا، كما جاء ُب )الصحيح("
: ( ً؛ لَِيَتَكثػََّر بها لم يَزِْدُه اهللُ إًل ِقلًَّة()من ادََّعى دعوى كاذبة)(ّ).  

  

                                                

(، شرح النوكم على ِْٓ -ِِٓ/ِ) عبيد القاسم بن سالـ ، أليبغريب ا٢بديث(، َِْ/ْ)(كشف ا٤بشكل ُ)
. -٩با تقدـ–كجهْب من التأكيل   ا٣بطايب(. كذكر ُّٖ/ٗ(، فتح البارم )َُُ/ُْصحيح مسلم )

 (.ُّٓ /ْ) معآب السننانظر: 
 (.ُّٖ/ٗانظر ذلك مفصالن ُب )فتح البارم(، البن حجر )( ِ)

 .[َُُصحيح مسلم ] (ّ)
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 . (ُ)("(الُمَتَشبُّْع بما لم يُػْعَط َكالَِبِس ثَػْوَبْي زُور)) لصحيح(:كُب )ا
أف ال ينتصب أف من آداب العآًب ُب دىٍرًسو: " كقد ذكر القاضي ابن ٝباعة 

كال يذكر الدرس ًمٍن ًعٍلمو ال يعرفو، سواء أشرطو الواقف أك ٓب  ، لوللتدريس إذا ٓب يكن أىالن 
الُمَتَشبُّْع بما )): قاؿ النيب  كازدراء بْب الناس. ،ينفإف ذلك لعب ُب الد ؛يشرطو

 .(ِ)(("لم يُػْعَط َكالَِبِس ثَػْوَبْي زُور
"ينبغي للعآب أف ال ينتصب للتدريس كاإلفادة حٌب يتمكن  : قاؿ العالمة ا٤بناكم

من األىلية، كال يذكر الدرس من علم ال يعرفو، سواء شرط الواقف أـ ال؛ فإنو لعب ُب 
  .(ّ)ن، كإزراء بو"الدي

 
 الكذب في وسائل اإلعالـ:  - ٔٔ

إف من أشدّْ أنواع الكذب ا٤بًضلَّة: الكذبى ُب كسائل اإلعالـ؛ فإفَّ اإلعالـ يفقد دكره 
أك توجيو ، ، أك باطلةيعمل على تزييف الوعي، كالَبكيج ألفكار مزيفةاإلٯبايب عندما 

لو اإلعالـ السليب أك ا٤بصلحي  فإفاألحداث على خالؼ مسارىا الطبيعي كا٤بوضوعي؛ 
ا٢بدث ىو الذم ينبغي  ضي أفَّ تسياسات ُب توجيو ا٢بدث، مع أف ا٤بوضوعية كا٤بصداقية تق

 أف يوجو القناة أك اإلعالـ.
كتعمل الدعاية اإلعالمية ا٢بديثة ٕبرص كدأب على إشاعة العقلية الٍب تيصدّْؽ 

قياد. كقليالن ما ٪بد ُب كسائل اإلعالـ من كتستسلم، كعلى ىدـ ركح النقد، كنشر ركح االن
 .يستهدؼ إٯباد أفضل الطرؽ لزيادة الوعي، كتقوٙب األفكار ا٤بضللة

                                                

 (.ُُٖ/ِتفسّب ابن كثّب ) (ُ)
 (.ِٓتذكرة السامع كا٤بتكلم، البن ٝباعة الكنا٘ب )ص:( ِ)

 .(َِٔ/ٔفيض القدير ) (ّ)
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كبا٤بقابل فإف لإلعالـ اإلٯبايب ا٥بادؼ دكرنا كبّبنا ُب نشر الوعي، كالتآلف بْب أبناء 
ا٤بعرفة، كاإلسهاـ ُب  آّتمع، كشرائحو ا٤بختلفة، كما أف لو دكرنا ُب الَبشيد كالتثقيف، كتنمية

 اإلصالح بكافة أشكالو كجوانبو.
كحينما يسعى ٫بو ٙبقيق ىذه األىداؼ فإنو يعدُّ عامالن من عوامل التجديد 

 كاإلصالح، كالتوعية، كرٗبا كاف سببنا للهداية.
 

 رابًعا: الوقاية والعالج من آفات الكذب: 
الكاذبْب ُب االعتبار بعاقبة لكذب، ك ك٨باطًر ا آثارً ك  آفاتً  النظر بعْب البصّبة إٔب – ُ

ا٣بّب، كالتعاكف على الرب  إٔباللة صح كالدّْ من النُّ  ذلكك بذلك،  استبصّب النَّ الدنيا كاآلخرة، ك 
 كالتقول.
 علم. بغّبً  من تػىقىوَّؿ على اهلل  ر ٖبطورة كعقوبةً بصُّ التَّ   - ِ
 :الح كالفضلالصَّ ق بأخالؽ أىل العلم ك خلُّ ادقْب، كالتَّ الصَّ  مالزمةي  - ّ

إفَّ صػػػحبة الصػػػا٢بْب كالصػػػادقْب، كمالزمػػػة آّػػػدين تبعػػػث ُب الػػػنفس ا٥بمػػػة؛ لتقليػػػدىم، 
كالتشػػبو ّٔػػم، كالسػػّب علػػى هنجهػػم. كبا٤بقابػػل؛ فػػإف صػػحبة الكػػاذبْب كأىػػل السػػوء قػػد تثػػّب ُب 

ػػػػبىوى كالشػػػػكوؾ، كٙبػػػػرّْضي الػػػػنَّفس علػػػػى متػػػػابعتهم، كاقتفػػػػاء أثػػػػرىم؛ فػػػػإفَّ الصَّػػػػ احب الػػػػنفس الشُّ
 .قرينو با٤بقىارف يقتدمساحب، كا٤برء على دين خليلو، ككل 

كقد يكوف للصداقة مػن األثػر ُب ا٤بػنهج كالسػلوؾ مػا يفػوؽ أمَّ عاطفػة أخػرل، فػإف كػاف 
الصَّػػديق صػػادقنا كصػػا٢بنا كػػرٙب ا٣بلػػق غػػدا القػػرين بعػػد ا٤بخالطػػة نظػػّبنا لػػو ُب الصّْػػدؽ كالصَّػػالح 

، كإف كاف كاذبنا كسيء   ا٣بلق لئيمنا اقتفى أثره، كسار على هنجو. كالكـر
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 قاؿ الشاعر:
 (ُ)ارًف يقتدمػػقرينو با٤بق لُّ ػفكي             أىٍؿ كسىٍل عن قىرًينوػعن ا٤برء ال تىسٍ   

مثل الجليس الصالح والسوء، كحامل المسك ونافخ الكير، كُب ا٢بديث: ))
ا طيبة، ، وإما أف تجد منو ريحً (ّ)، وإما أف تبتاع منو(ِ)فحامل المسك: إما أف يحذيك

. فالصَّديق إذا كاف (ٓ)((ا خبيثة: إما أف يحرؽ ثيابك، وإما أف تجد ريحً (ْ)ونافخ الكير
 صا٢بنا كصاحب ٮبة هنض ٕباؿ صاحبو. 

فضيلة ٦بالسة الصا٢بْب كأىل ا٣بّب كا٤بركءة كمكاـر  :كفيو" :قاؿ اإلماـ النوكم 
كمن يغتاب  ،كأىل البدع ،النهي عن ٦بالسة أىل الشرك  ،األخالؽ كالورع كالعلم كاألدب

 .(ٕ)"ك٫بو ذلك من األنواع ا٤بذمومة ،كبطالتو (ٔ)أك يكثر فجره ،الناس
النهي عن ٨بالطة من تؤذم ٦بالستو ُب دين  :كالقصد بو" :كقاؿ العالمة ا٤بناكم 

 .(ٖ)"كالَبغيب ُب ٦بالسة من تنفع فيهما ،أك دنيا

                                                

 (.ِّاف طرفة بن العبد )ص:( ديو ُ)
 : يعطيك كزنا كمعُب، كىو با٢باء ا٤بهملة كالذاؿ.()ٰبذيك()معُب:  (ِ)
 أم: تطلب البيع. ،مضارع من باب االفتعاؿ للمبالغة (ّ)
"كّب ا٢بداد، كىو ا٤ببِب من الطْب. كقيل: الزؽ الذم  : ( ىو بكسر الكاؼ كسكوف التحتية. قاؿ ابن األثّبْ)

(، كانظر: احملكم كاحمليط ُِٕ/ْر، كا٤ببِب: الكور". النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )كّب( )ينفخ بو النا
(، كانظر ذلك مفصالن ُب )فتح البارم(، للحافظ ابن ّْٔ/ّ(، ا٤بخصص، البن سيده )َُٖ/ٕاألعظم )

 (.ٖٖ/ْحجر )
 [.ِِٖٔ[، مسلم ]ّْٓٓ، َُُِ( صحيح البخارم ]ٓ)
 ذا كذب، كأصلو: ا٤بيل. ك)الفاجر(: ا٤بائل.يقاؿ: )فجر(: إ (ٔ)
 (.ُٖٕ/ُٔ( شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ٕ)
 (.ّْٔ/ُ( التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب )ٖ)
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السة العارؼ تدعوؾ من ست إٔب ست: من الشك إٔب ٦ب": كقاؿ ابن القيم 
اليقْب، كمن الرياء إٔب اإلخالص، كمن الغفلة إٔب الذكر، كمن الرغبة ُب الدنيا إٔب الرغبة ُب 

 .(ُ)"اآلخرة، كمن الكرب إٔب التواضع، كمن سوء الطوية إٔب النصيحة
 شادالفضل كالرَّ كأمر بصحبة أىل  ،من صحبة أىل الشر كالفساد ر اهلل كلقد حذَّ 

ادِرنِيَ حمس :عزَّ من قائلقاؿ ف كالصَّالح، َم الػٍّ َ٘ َ َوُك٠ُٛ٠ا  ٠ا اَّللٍّ ُِ ٠ُٜا اتٍّ َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ
َ
 ىجسيَا أ

ْٗ حمس: فإف اإلنساف يتأثر ٗبن ٱبالطو، كقاؿ [؛ُُٗ]التوبة: ُٟ َٚ يَْدُن٠َن َربٍّ ِي َم اَّلٍّ َ٘  َّ َص ٍْ َواْغِْبْ َج
ِ َوإَْهَِشِّ  ْٚ ةِإَْيَداة َ٘ َْ حُِفْم  ًَا َو جْ ِ ادلَّ ًَاة ََٜث اْْلَ ْٗ حُرِيُد زِي ُٟ َْ َتْهُد َخًَْٜاَك َخْٜ ُٝ َو َٟ يُرِيُدوَن وَْج

ا ـً ْمُرهُ ٌُُر
َ
٠َاهُ َوََكَن أ َٞ َتَم  رَِٛا َواتٍّ ْْ ْٚ ذِ ُٝ َخ َٜا َُْٖتَ ْٖ ٍَ ْد

َ
 [.ِٖ]الكهف: ىجسأ

 .(ِ)(( تقيوًل يأكل طعامك إًلَّ  ،ا مؤمنً ًل تصاحب إًلَّ )): كُب ا٢بديث
 : قاؿ؛ بسبب صحبتهم ألىل الفساد، فارعن ندـ أىل النَّ  كأخرب اهلل 

ًٓ حمس َم الرٍُّش٠ِل َشبًِ َ٘ َْذُت  ٠ُل يَا َْلْتَِِن اُتٍّ ُِ ُٗ لََعَ يََديِْٝ َح ِ ال ْٗ  Kَوي٠ََْم َحَهؼَّ إلٍّ َ يَا َويََِْٖت َْلْتَِِن ل
 ًٓ ًٛا َخًِٖ َٓ ِْذ ٌُ ُتٍّ

َ
ٍّٖ  Lأ َؽ

َ
ْد أ َِ َٕ ًْ نَْصاِن َخُذو ِ

ّْ ِ ًَْفاُن ل رِ َبْهَد إِذْ َجاَءِّن َوََكَن الظٍّ
ْْ ِٚ اَّّلِ  ىجسMِِن َن

ْٗ لََعَ بَْهٍؼ يَتََصاَءل٠َُن حمس :كيقوؿ اهلل  [،ِٗ-ِٕ]الفرقاف: ُٟ َٔ بَْهُؾ ْرَت
َ
ْٗ إِّّنِ  50ٌَأ ُٟ ِْٜ٘  ٌٔ ِ َُاَل َُان

 ٌٚ ُٙ   51ََكَن َِل َُرِي ْ َٚ ال ِٙ َ َّ ل إٍِّٛ
َ
٠ُل أ ُِ رنَِي َح ٠َُٜن  52َػّدِ ِدي َٙ َ إٍِّٛا ل

َ
ا أ ً٘ ا حَُراةًا وَِنَلا ٍّٜ ِ٘خَْٜا َوُك إَِذا 

َ
َُاَل  53أ

ُِٖه٠َن  فٍّ ُ٘  ْٗ جْخُ
َ
ْٔ أ َٞ54  ِٗ ََٖم ٌََرآهُ ِِف َش٠َاءِ اْْلَِدً ٍـّ ِٚ  55ٌَا ِ إِْن ِْْدَت ََُٕتْدِي ُث  56َُاَل حَاَّللٍّ َٙ َْ ِْٛه َول٠َْ

ُٙدْ  ْ َٚ ال ِ٘ ُْٜج  ُٓ َٚ َرَّبِ َٕ ًِّتنَِي  57َُضِي َٙ ِ ُٚ ة ا ََنْ َٙ َذ
َ
بنَِي  58أ َهذٍّ ُٙ ِ ُٚ ة ا ََنْ َ٘ وََّل َو

ُ َْ َٜا ا ٍّْ َم٠ْحَتَ
ِ إِنٍّ  59إ

 ُٗ ٠ُْز إَْهِلً ٍَ ٠َ إْ ُٟ َ َذا ل ِٔ إَْهاِم٠ُٖنَ  :5َٞ َٙ ًَْه َذا ٌَْٖ َٞ  ِٔ ِٙرْ ِ  :كقاؿ  [،ُٔ-َٓ]الصافات: ىجس;5 ل
                                                

 (.ِِّ/ّمدارج السالكْب ) (ُ)
[، ِّْٖ[، كأبو داكد ]َُُِ[، كالدارمي ]ُُّّٕ[، كأٞبد ]ِِّٕ[، كالطيالسي ]ّْٔ( أخرجو ابن ا٤ببارؾ ]ِ)

[، ْٓٓ[، كابن حباف ]ُُّٓ[، كقاؿ: "حسن". كما أخرجو: أبو يعلى ]ِّٓٗمذم ][، كالَب ِّْٖ]
[، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كأخرجو أيضنا: ُٕٗٔ[، كا٢باكم ]ُّّٔكالطربا٘ب ُب )األكسط( ]

   [.ّٕٖٗالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
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َٚ َُي٠ُُؽ٠َن ِِف حمس ِي يَْج اَّلٍّ
َ
ا ِإَوَذا َرأ ٍّ٘ ِ ِإَو ْٗ َخِتٍّ َُي٠ُُؽ٠ا ِِف َخِديٍد َدْْيِه ُٟ ْنرِْض َخْٜ

َ
 آيَاحَِٜا ٌَأ

ِٙنيَ  ِ ال ٠ِْم إلٍّ َِ َم إْ َ٘ َرى  ْْ ُهْد بَْهَد اَّّلِ ِْ َٓ َت ًَْفاُن ٌَ َّ الظٍّ ٍّٜ فهذا تنفّبه من  [.ٖٔ]األنعاـ: ىجسيُنِْصيَ
 صحبة أىل السوء كالباطل.

الصَّا٢بْب الذين يذكّْركنىو كلما غىفىل، األخالء  يتخّب فينبغي لطالب ا٥بداية كالتوفيق: أف
كالتفقو ُب دينو، كعلى ٙبرم ا٢بالؿ، كاجتناب ا٢براـ،  ،كيعينونو على طاعة اهلل 

 كيصونوف لساهنم عن الفحش، كالسًَّب، كبذمء الكالـ.
 ، كىجرىم إٔب أف يتوبوا:كا٤بعاصي يبً كأىل الرّْ  عن الكاذبْب البعدي  - ْ

الكذبة، فما تزاؿ  يكذب عند رسوؿ اهلل أف الرجل كاف دـ: ))كقد تق
  .((في نفسو حتى يعلم أنو أحدث منها توبة

ًُ ل)) كُب لفظ:  ((.ا عنو حتى يحدث توبةم يزؿ معر
للناس كذلك من باب التنفّب من الكذب، كالتأديب كالزجر للكاذب، كالَببية كالتعليم 

على لزـك الصدؽ، كاألخالؽ الفاضلة، كاٚباذ أسباب الوقاية من الكذب، كاألخالؽ 
 الذميمة؛ لقبح آثارىا كعواقبها. كمعا١بة بوادر الكذب حٌب ال يتفشى فيعظم خطره كأثره.

 ا٢بذر من التهاكف ُب أمر الكذب؛ ألجل إرضاء الناس أك إضحاكهم. - ٓ
مكركه؛ ألف كل ما حـر قولو حـر اإلصغاء  كف السمع عن اإلصغاء إٔب كل  - ٔ

ِذِب حمس :مع كأكل السحت فقاؿ بْب السَّ  كلذلك سول اهلل  ؛ إليو َٓ اُن٠َن لِْٖ ٍّٙ َش
ْدِج  ال٠َُن لِٖصَّ زٍّ

َ
 .(ُ)[ِْ]ا٤بائدة: ىجسأ

 ؛ نصرة للنفس.بغّب ا٢بق االحَباز عن ا٤بخاصمة  - ٕ
  

                                                

 (.ُٔ(، موعظة ا٤بؤمنْب )ص:ِّٓ/ُ( إحياء علـو الدين )ُ)
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ة الكذب على رسوؿ معرفة خطر الكذب عمومنا كآثاره، كمعرفة خطور  - ٖ
،   .كآفاتو على كجو ا٣بصوص 

 :دراسة األسانيد؛ ٤بعرفة الصحيح من الضعيف كا٤بوضوع - ٗ
"العلمي إما نقله مصدؽ، كإما استدالؿ ٧بقق، كا٤بنقوؿ إما عن  :قاؿ ابن تيمية 

" ، كإما عن غّب ا٤بعصـو  . (ُ)ا٤بعصـو
خصائص اإلسالـ، ٍب ىو ُب  كقاؿ أيضنا: "اإلسناد من خصائص ىذه األمة، كىو من

 .(ِ)اإلسالـ من خصائص أىل السنة.."
يومنا ٕبديث، فقلت: ىاتو بال   "حدث الزىرم :كقاؿ سفياف بن عيينة 

 .(ّ)إسناد، فقاؿ: أتىرقىى السطحى بال سلم؟"
"مثل الذم يطلب أمر دينو بال إسناد كمثل الذم  :كقاؿ عبد اهلل بن ا٤ببارؾ 

 .(ْ)م"يرتقي السطح بال سل
"اإلسنادي من الدين، كلوال اإلسناد لقاؿ من شاء ما شاء، فإذا قيل لو:  :كقاؿ  

؟ بقي"  . (ٓ)من حدثكى

                                                

 (.ّْْ/ُّ(، ٦بموع الفتاكل )ٕٔ( مقدمة ُب أصوؿ التفسّب، البن تيمية )ص:ُ)
 (.َّ(، كانظر: اإلسناد من الدين، للشيخ عبد الفتاح أبو غدة )ص:ُُ/ْ( منهاج السنة النبوية، البن تيمية )ِ)
  (،ٕٓ(، جامع التحصيل )ص:ِّّ/ِ( انظر: تدريب الراكم، للسيوطي )ّ)
 (.َٓٔ/ِ(، تدريب الراكم )ُّّ/ّ(، فتح ا٤بغيث، للسخاكم )ٔتمالء )ص:أدب اإلمالء كاالس (ْ)
(، َُٓ(، مقدمة ابن الصالح )ص:ُْٗ( أم: بقيى ساكتنا منقطعنا مفحمنا. انظر: اإل٤باع، للقاضي عياض )ص:ٓ)

(، الشذا الفياح ََِ/ِ(، ا١بامع ألخالؽ الراكم )ِٕٓالتقييد كاإليضاح شرح مقدمة ابن الصالح )ص:
(، منهاج السنة ٕ(، أدب اإلمالء )ص:ُّّ/ّ(، فتح ا٤بغيث )ّّٗ(، الكفاية ُب علم الركاية )ص:ُْٗ/ِ)

(. كاإلسناد العإب الذم قلَّت رجالو، ٔ(، معرفة علـو ا٢بديث، للحاكم النيسابورم )ص:َّٔ/ٕالنبوية )
 كضده النازؿ.
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كىو ُب مرض موتو: ماذا تشتهي؟ قاؿ: بيته خىإب،  كقيل لإلماـ ٰبٓب بن معْب 
 كإسناده عإب.

  فاإلسناد من أىم خصائص األمة احملمدية، كىو الشرط األكؿ ُب كل منقوؿ.
كال بد لطالب العلم من االىتماـ بعلم مصطلح ا٢بديث، كا١برح كالتعديل؛ ٤بعرفة حاؿ 

 الرجاؿ، كا٢بكم على ا٢بديث.
 التثبت ُب النقل: - َُ

كأف ال يركم  ،تثبتينبغي على طالب العلم أف ال يتعجل بالنقل أك التحديث دكف 
دَّْث بكلّْ ما كفى بالمرء كذبًا أف ُيحَ )) :قاؿ عن الضعفاء كا٤بتهمْب. 

ا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي إف كذبً )) :قاؿ ك  .(ُ)((َسِمعَ 
 .(ِ)((ا، فليتبوأ مقعده من النارمتعمدً 

 .(ّ)ٕبسب ا٤برء من الكذب أف ٰبدث بكل ما ٠بع :قاؿ عمر بن ا٣بطاب ك 
ثُوَنُكْم ما لم تسمعوا أنتم، )) :قاؿ ك  سيكوف في آخر أمتي أناس ُيَحدّْ

 .(ْ)((آباؤكم، فإياكم وإياىم وًل
فقاؿ: إ٘ب أراؾ قد   ، عن سفياف بن حسْب، قاؿ: سألِب إياس بن معاكيةك 

كلفت بعلم القرآف، فاقرأ علي سورة، كفسر حٌب أنظر فيما علمت، قاؿ: ففعلت، فقاؿ ٕب: 
ُب نفسو،  احفظ علي ما أقوؿ لك: إياؾ كىالشَّنىاعىةى ُب ا٢بديث، فإنو قلما ٞبلها أحد إال ذىؿَّ 

كىكيذّْبى ُب حديثو
(ٓ). 

                                                

 [.ْ( ]َُ/ُ( صحيح مسلم )ُ)
 [.ْ[، مسلم ]ُُِٗ( صحيح البخارم ]ِ)
 [.ٓ( ك٫بوه عن عبد اهلل. صحيح مسلم ]ّ)
 [.ٔ( صحيح مسلم ]ْ)
 (.ُُ/ُمقدمة صحيح مسلم )( ٓ)
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أنو حذره أف ٰبدث باألحاديث ا٤بنكرة الٍب يشنع على  :كمعُب كالمو .القبح :الشناعةك 
 ،فتسقط منزلتو ،أك يسَباب ُب ركاياتو ،فيكذب ،كينكر كىيػىٍقبيحي حاؿ صاحبها ،صاحبها

 .(ُ)-كاهلل أعلم-كيذؿ ُب نفسو 
يكوف في آخر الزماف )):  قاؿ رسوؿ اهللقاؿ:   ىريرةكعن أيب 

دجالوف كذابوف، يأتونكم من األحاديث بما لم تسمعوا أنتم، وًل آباؤكم، فإياكم وإياىم، 
 .(ِ)((ًل يضلونكم، وًل يفتنونكم

  .(ّ)إف ىذا العلم دين، فانظركا عىمَّن تأخذكف دينكم : قاؿ ابن سّبين
كقعت الفتنة، قالوا: ٠بوا لنا قاؿ: ٓب يكونوا يسألوف عن اإلسناد، فلما  أنو و عنك 

 .(ْ)رجالكم، فينظر إٔب أىل السنة فيؤخذ حديثهم، كينظر إٔب أىل البدع فال يؤخذ حديثهم
  قاؿ: ٠بعت سعد بن إبراىيم عن مسعر   سفياف بن عيينةكعن 

 .(ٓ)إال الثقات يقوؿ: ال ٰبدث عن رسوؿ اهلل 
تها كسالمتها، كاإلعراض عن ٠باع فينبغي ٙبريري األخبار كتوثيقها، كالتَّثبتي  من صحَّ

الشائعات، كالتحذير منها، كعدـ اإلصغاء إٔب الشائعات من أسباب الوقاية من آفاهتا، كىي 
َـّ اهلل  اء إذا تفشى عىسيرى عالجو، كقد ذ اليهود كنعاىم بأهنم:  خّب من العالج؛ ألف الدَّ

ِذِب حمس َٓ اُن٠َن لِْٖ ٍّٙ   .[ُْ]ا٤بائدة: ىجسَش

                                                

 (.ٕٔ/ ُ( انظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )ُ)
 [.ٕ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.ُْ/ُ( مقدمة صحيح مسلم )ّ)
 (.ُٓ/ُ( ا٤بصدر السابق )ْ)
 (.ُٓ/ُ( ا٤بصدر السابق )ٓ)
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ّٓرد  حديث كاإلخبارالتَّ ناقلى التَّبْبي كالتَّبصر لكلّْ أمر مشتبوو كملتبس، كاجتنابي فيلـز ال
ْن حمس :قاؿ اهلل السَّماع من غّب تبْب. 

َ
٠ُٜا أ ًٍّ ٌَ ةِنََتإٍ َذَخبَ ْٗ ٌَاِش ٠ُٜا إِْن َجاءَُز َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَا أ

ا ذَ  َ٘ إٍَث َذُخْػتُِد٠ا لََعَ  َٟ ا ِِبَ ً٘ ِ٘نيَ حُِػًُت٠ا ٠َُْ ْٗ َٛادِ  [.ٔ]ا٢بجرات: ىجسَهُْٖخ
زجر من ٰبدث بكل ما ٠بع دكف تبْب كال تثبت، أك يشيع شائعة، كالتحذير  - ُُ

َداءَ حمس: منو، كمطالبتو بالدليل. قاؿ اهلل  َٟ ْربََهثِ ُط
َ
ح٠ُا ةِأ

ْ
ْٗ يَأ َ ٍّٗ ل َٜاِت ثُ ْدَػ ُٙ ْ َٚ يَْرُم٠َن ال ِي َواَّلٍّ

ةً  اجنَِي َجِْلَ َٙ ْٗ َث ُٞ و ٠نَ  ٌَاْجِِلُ ُِ اِش ٍَ ُٗ إْ ُٞ  َّ ِ وَٕه
ُ
ةًَدا َوأ

َ
اَدةً أ َٟ ْٗ َط ُٟ َ َت٠ُٖا ل ِْ َْ َت كقاؿ  [،ْ]النور: ىجسَو

: حمس ُٗ ُٞ  ِ َّ ِنَْٜد اَّللٍّ ِ وَٕه
ُ
َداءِ ٌَأ َٟ ح٠ُا ةِالظَّ

ْ
ْٗ يَأ َ َداَء ٌَإِذْ ل َٟ ْربََهثِ ُط

َ
َْ َجاُءوا َنًَِْٖٝ ةِأ ل٠َْ

، كما جاء فكل كلمة تقاؿ دكف  [.ُّ]النور: ىجسإََْكذِة٠ُنَ  تثبت كتبصر فهي شائعة كزعم مذمـو
 .(ُ)((بئَس َمِطيَُّة الرَّجل َزَعُمواُب ا٢بديث: ))

كا٤بسّب إٔب بلد  ،ُب حاجة عنى أف الرجل إذا أراد الظَّ  :أصل ىذا" :قاؿ ا٣بطايب 
 ،الرجل أماـ كالمو ـي ما يقدّْ   النيبُّ  وى فشبَّ  ،كسار حٌب يبلغ حاجتو ،ركب مطيتو

ة الٍب يتوصل ّٔا إٔب ا٤بوضع الذم يؤمو با٤بطيَّ  ((زعموا)) :و إٔب حاجتو من قو٥بمكيتوصل ب
كإ٭با ىو شيء ٰبكى عن  ،كال ثبت فيو ،زعموا ُب حديث ال سند لو :قاؿكإ٭با يي  .كيقصده

كأمر بالثبت  ،من ا٢بديث ما كاف ىذا سبيلو  فذَـّ  ،األلسن على سبيل البالغ
  .(ِ)"ا عن ثقةكمركيِّ  ،فال يركيو حٌب يكوف مىٍعزيكِّا إٔب ثبت ،ذلككالتوثق ٤با ٰبكيو من  ،فيو

كقد أرشد القرآف الكرٙب من كردت على ٠بعو شائعة إٔب أف يصوف لسانو عن نقلها، 
كأف يػيٍعرض عن قائلها كينهاه، كيقوؿ لو: ما يكوف ٕب أف أتكلَّم ّٔذا، سبحانك ريب ىذا 

                                                

". انظر: األذكار بإسناد صحيح : "أخرجو أبو داكدقاؿ اإلماـ النوكم [، ِْٕٗأخرجو أبو داكد ] (ُ)
 (.ِّْ(، كانظر: )ا٤بقاصد ا٢بسنة( )ص:َّٖ -ّٕٗ)ص:

 (.َّٖ -ّٕٗ(، كانظر: األذكار، للنوكم )ص:َُّ/ْمعآب السنن )( ِ)
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٠هُ حمس : ا أشيع عن عائشة٤بن خاض فيم ّٔتاف عظيم. قاؿ اهلل  ُٙ َْ إِذْ َشِْٙهُخ َول٠َْ
 ٌٗ َخاٌن َنِلً ْٟ َذا ُب َٞ  َّ َذا ُشتَْداَٛ َٟ ِ َٗ ة

ْن َجخَََكٍّ
َ
ا يَُس٠ُن نَلَا أ َ٘  ْٗ   .[ُٔ]النور: ىجسُُُْٖخ

، اا، كال ينطقي إال صدقن ٗبا يقوؿ، فال يقوؿ إال حقِّ كا٤بسلم يعلم أف اإلنساف مؤاخذ ٗبا 
يِْٝ َررًٌِب َنخًِدٌ حمس بأنو: فهو يوقن بقوؿ اهلل  ٍّْ دَلَ

ِ ْٚ ٠ٍَُْل إ ِ٘ ا يٍَُِْٖق   [.ُٖ]ؽ: ىجسَ٘
                           ***          *** 

العامة الوقاية كمن أسباب الوقاية من آفات الكذب كالعالج: ما سيأٌب بيانو ُب أسباب 
 .من آفات اللساف كالعالج
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 واِّربطونػػاضثاطناضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اضعغبظػواضظطغطظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 
 

  الييبة: حدُّ  أوًًل:
، كىو أف يتكلم -بالكسر-: اٍغتىابىوي اٍغًتيىابنا، إذا كقع فيو، كاالسم: اٍلًغيبىة ُب اللغة يقاؿ
عىو. فإف كاف صدقن خلف إنسا  :ا ٠بّْيًغيبىةن، كإف كاف كذبن  :ا ٠بيّْيى فو مستورو ٗبا يػىغيمُّوي لو ٠بًى

تاننا  .(ُ)ّٔي
أف  أما اٍلًغيبىة ُب االصطالح فقد جاء تعريفها ُب ا٢بديث ا٤بركم عن أيب ىريرة 

ذكرؾ ؟(( قالوا: اهلل كرسولو أعلم، قاؿ: ))أتدروف ما الييبةقاؿ: )) رسوؿ اهلل 
إف كاف فيو ما تقوؿ، قيل: أفرأيت إف كاف ُب أخي ما أقوؿ؟ قاؿ: )) ،((خاؾ بما يكرهأ

 . (ِ)((فقد اغتبتو، وإف لم يكن فيو فقد بهتو
كال ييقتىصر ُب تعريف الغيبة ُب االصطالح على ما كاف قوالن باللساف يىٍذكيري فيو ا٤بسلمي 

 بة.ُب بياف صور الغي -كما سيأٌب–أخاه ا٤بسلم ٗبا يكره 
 

  
                                                

 (.ُٔٗ/ُالصحاح، للجوىرم، مادة: )غيب( )( انظر: ُ)
 [.ِٖٗٓ( صحيح مسلم ]ِ)
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 ثانًيا: صور الييبة: 
اإلماـ قاؿ  .ال تقتصر على اللساف، كلكنها -كما تقدـ- ذكرؾ أخاؾ ٗبا يكره الغيبة:

؛ ألف فيو تفهيم الغّب نقصاف أخيك كتعريفو  :الغزإب  "اعلم أف الذكر باللساف إ٭با حـر
ء كالغمز كا٥بمز ٗبا يكرىو، فالتعريض بو كالتصريح، كالفعل فيو كالقوؿ كاإلشارة كاإلٲبا

 كالكتابة كا٢بركة ككل ما يفهم ا٤بقصود فهو داخل ُب الغيبة كىو حراـ.
دخلت علينا امرأة فلما كلت أكمأت بيدم أهنا قصّبة  :فمن ذلك قوؿ عائشة 

. فمن أكمأ بيده إٔب قصر أحد، أك طولو، أك حاكاه ُب (ُ)((اغتبتيها)): فقاؿ 
كتابة عن شخص ُب عيب بو غيبة؛ ألف القلم أحد ، فهو غيبة، كال(ِ)ا٤بشي كما ٲبشي

اللسانْب، ككذا من يفهم عيب الغّب بصيغة الدعاء كقولو: ا٢بمد هلل الذم ٓب يبتلنا بكذا". 
 .(ّ)إٔب غّب ذلك

ُب )باب ٙبرٙب الغيبة كالنميمة(: "اعلم أف ىاتْب ا٣بصلتْب   كقاؿ اإلماـ النوكم
 الناس، حٌب ما يسلم منهما إال القليل من الناس. فأما من أقبح القبائح، كأكثرىا انتشارنا ُب

الغيبة: فهي ذكرؾ اإلنساف ٗبا فيو ٩با يكره، سواء كاف ُب بدنو، أك دينو أك، دنياه أك نفسو، 
                                                

(: َُّٔ)ص: [. قاؿ العراقي َِِٓ[، كالَبمذم ]ْٕٖٓ[، كأبو داكد ]َِٖٕٓد ]أخرجو أٞب (ُ)
. ركاه أٞبد، كأصلو عند أيب ()اغتبتيها()أهنا ذكرت امرأة فقالت: إهنا قصّبة، فقاؿ:  : "حديث عائشة

 ككذا ىو ُب )الصمت(، البنداكد، كالَبمذم كصححو بلفظ آخر. ككقع عند ا٤بصنف عن حذيفة عن عائشة، 
كما عند أٞبد كأيب داكد كالَبمذم. كاسم أيب حذيفة: سلمة بن صهيب".   ،أيب الدنيا. كالصواب عن أيب حذيفة

قالت: قلت للنيب  عن عائشة  (:الَبمذم)ك (سنن أيب داكد)كركينا ُب " : قاؿ اإلماـ النوكم
:  :لمة لو مزجت )لقد قلت ك)حسبك من صفية كذا ككذا. قاؿ بعض الركاة: تعِب قصّبة، فقاؿ

قاؿ  ()ما أحب أ٘ب حكيت إنساننا كأف ٕب كذا ككذا()، قالت: كحكيت لو إنساننا فقاؿ: (ٗباء البحر ٤بزجتو(
 (.ّّٕ. األذكار )ص:"الَبمذم: حديث حسن صحيح

ا حكاية ىيئة من ينتقصو بذلك. -مثال–( بأنو ِ)  ٲبشي متعارجنا مريدن
 (.ُٖٗة ا٤بؤمنْب )ص:(، موعظُْْ/ّانظر: إحياء علـو الدين )( ّ)
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أك خلقو، أك خلقو، أك مالو، أك كلده، أك كالده، أك زكجو، أك خادمو، أك ٩بلوكو، أك عمامتو، 
شاشتو كخالعتو، كعبوسو، كطالقتو، أك غّب ذلك ٩با يتعلق بو، أك ثوبو، أك مشيتو، كحركتو كب

سواء ذكرتو بلفظك أك كتابك، أك رمزت، أك أشرت إليو بعينك، أك يدؾ، أك رأسك أك ٫بو 
 ذلك. 

أما البدف، فكقولك: أعمى، أعرج، أقرع، قصّب، طويل. كأما الدين، فكقولك: فاسق، 
بارنا بوالده، ال يضع الزكاة مواضعها، ال  متهاكف بالصالة، متساىل ُب النجاسات، ليس

ٯبتنب الغيبة. كأما ا٣بلق، فكقولو: سيء ا٣بلق، متكرب، متهور، عبوس، خليع، ك٫بوه. كأما 
كضابطو: ذكره ٗبا  الثوب: فواسع الكم، كسخ الثوب ك٫بو ذلك، كيقاس الباقي ٗبا ذكرناه.

 يكره.
اإلصغاء للمغتاب، دكف ترؾ ٦بلسو،  الناس: من كثّب عنها يغفل الٍب الًغيبة صور كمن

؛ فإف اإلصغاء للمغتاب ٗبثابة اإلقرار، كالتشجيع لو -كلو كاف أقرب الناس–أك زجره كهنيو 
 على التمادم ُب اإليذاء.

الناس: االستماع إٔب كل ما يشاع كيقاؿ  من كثّب عنها يغفل الٍب الًغيبة صور كمن  
 ر.عن فالف من الناس، كنقلو دكف تبْب كتبص

 ذكر الًغيبة: التعريض ٗبا يلحق النقص أك العيب با٤بغتاب، كأف يقوؿ عند صور كمن
 ٫بو أك الضَّالؿ، من  باهلل نعوذ أك ا٢بياء، ًقلَّة من باهلل  نعوذ: شخص ُب غيبتو

 ذلك.
أك ىذا  عجمي، أك ىندم، الًغيبة: أف يقوؿ عن شخص ُب غيبتو: ىذا صور كمن

 ٔب غّب ذلك، كىو يريد االنتقاص كالتحقّب.   عامل نظافة، أك خادـ.. إ
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حاؿ شخص، فيمدحو ُب جانب، كيعيب عليو ُب آخر،   الًغيبة: أف يذكر صور كمن
كأف يقوؿ: فالف عنده فتور عن بعض العبادات، أك بو تكاسل عن بعض األعماؿ.. إٔب غّب 

 ذلك، كىو يريد االنتقاص كالتحقّب.
 

 م الييبة:ثالثًا: حاؿ السلف في اجتنابه   
ا منذ علمت أف  :قاؿ اإلماـ البخارم  ٠بعت أبا عاصم يقوؿ: ما اغتبت أحدن

  .(ُ)الغيبة تضر بأىًلهىا
ا.  ككاف اإلماـ البخارم  يقوؿ: أرجو أف ألقى اهلل كال ٰباسبِب أ٘ب اغتبت أحدن

كالمو ُب ا١برح كالتعديل علم كرعو   ُبكمن نظر  .صدؽ  : قاؿ ا٢بافظ الذىيب
كالـ ُب الناس، كإنصافو فيمن يضعفو، فإنو أكثر ما يقوؿ: منكر ا٢بديث، سكتوا عنو، ُب ال

فيو نظر، ك٫بو ىذا. كقل أف يقوؿ: فالف كذاب، أك كاف يضع ا٢بديث. حٌب إنو قاؿ: إذا 
بِب اهلل أ٘ب اغتبت ػػػػػػػهم كاه. كىذا معُب قولو: ال ٰباسػػػػػػو متػػػػػقلت: فالف ُب حديثو نظر، فه

ا، كىذا ىأ   غاية الورع.  -كاهلل-و ػػػػحدن
يقوؿ: ال يكوف ٕب   -يعِب: البخارم-قاؿ ٧بمد بن أيب حاًب الوراؽ: ٠بعتو 

خصم ُب اآلخرة، فقلت: إف بعض الناس ينقموف عليك ُب كتاب )التاريخ( كيقولوف: فيو 

                                                

أبو عاصم ىو الضحاؾ بن ٨بلد النبيل البصرم، مؤب بِب شيباف، شيخ حفاظ ا٢بديث ُب عصره. كلد ٗبكة. ( ُ)
كٙبوؿ أب البصرة، فسكنها كتوُب ّٔا سنة اثنٍب عشرة كمائتْب ُب آخرىا. ٠بع جعفر بن ٧بمد كابن جريج 

(، اإلرشاد ُب معرفة علماء ا٢بديث ِِّ/ِالتاريخ األكسط ) (،ّّٔ/ْكالثورم كشعبة. انظر: التاريخ الكبّب )
(، تاريخ ِْٓ/ْ(، هتذيب التهذيب )ِْٖ/ٗ(، سّب أعالـ النبالء )ِٖٔ/ُّ(، هتذيب الكماؿ )َِٓ/ِ)

 (.ُِٓ/ّ(، األعالـ )ِّّ/ٓاإلسالـ )
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 :لنيب اغتياب الناس، فقاؿ: إ٭با ركينا ذلك ركاية ٓب نقلو من عند أنفسنا، قاؿ ا
 .يعِب: حديث عائشة  ،(ُ)((بئس مولى العشيرة))

ا قط منذ علمت أف الغيبة تضر أىلها   .(ِ)ك٠بعتو يقوؿ: ما اغتبت أحدن
ما أبعد أبا حنيفة  :م قاؿ: قلت لسفياف الثور  ، كعن ابن ا٤ببارؾ
  ِّأعقل من أف يسلط  -كاهلل–ا لو قط، قاؿ: ىو من الغيبة، ما ٠بعتو يغتاب عدك

 .(ّ)لى حسناتو ما يذىب ّٔاع
كلكن ُب  ،أدركنا السلف كىم ال يركف العبادة ُب الصـو كال ُب الصالة :كقاؿ بعضهم

إذا أردت أف تذكر عيوب صاحبك  : كقاؿ ابن عباس .الكف عن أعراض الناس
 .    (ْ)فاذكر عيوبك

 
                                                

[، كمسلم ُُّٔ، َْٓٔ، َِّٔحديث: ))بئس أخو العشّبة، كبئس ابن العشّبة(( أخرجو البخارم ]( ُ)
[. فإف بئس فعل يدؿ على الذـ، كا٤براد بالعشّبة األدٗب إٔب الرجل من أىلو، كىم كلد أبيو كجده، قاؿ ُِٗٓ]

"ىذا الرجل ىو عيينة بن حصن، كٓب يكن أسلم حينئذ، كإف كاف قد أظهر اإلسالـ، فأراد  : القاضي
حالو. قاؿ: ككاف منو ُب حياة النيب  أف يبْب حالو؛ ليعرفو الناس، كال يغَب بو من ٓب يعرؼ النيب 
  بو أسّبنا إٔب أيب بكر  كجيءكبعده ما دؿَّ على ضعف اٲبانو، كارتد مع ا٤برتدين،  ككصف

لو بأنو بئس أخو العشّبة من أعالـ النبوة؛ ألنو ظهر كما كصف. كإ٭با أالف لو القوؿ؛  النيب 
مداراة من يتقى فحشو، كجواز غيبة الفاسق ا٤بعلن فسقو، كُب ىذا ا٢بديث:  تألفنا لو كألمثالو على اإلسالـ.

(، شرح َّ-ِٗ/ٖكمن ٰبتاج الناس إٔب التحذير منو". إكماؿ ا٤بعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض )
  (.ُْْ/ُٔاإلماـ النوكم على صحيح مسلم )

(، ُٖ/ِٓاريخ دمشق )(، تِِْ/ِ(، كانظر: طبقات الشافعية الكربل )ُْْ -ّْٗ/ُِسّب أعالـ النبالء ) (ِ)
 (.َُْ/ٔ(، تاريخ اإلسالـ )ِِّ/ِ(، تاريخ بغداد )ْْٔ/ِْهتذيب الكماؿ )

(، أخبار أيب حنيفة كأصحابو، للصٍَّيمىرم ْٕٖ/ُٓ(، تاريخ بغداد )ِِِ/ِانظر: هتذيب األ٠باء كاللغات )( ّ)
 (.ِْ)ص:

 (.ُٖ/ِ)(، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر ُّْ/ّ( انظر: إحياء علـو الدين )ْ)
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 النميمة: حدُّ  رابًعا:
، إذا يقاؿ ُب اللغة: ٖبىَّ ا٢بديثى يىًنمُّو كيػىنيمُّ  و ٭بىِّا فهو ٭بىَّاـ، كاالسم: النَّميمة، كٖبىَّ ا٢بديثي

 .(ُ)ظهر، فهو ميتعد  كالـز
لغة: السعي بْب الناس بالفتنة، يقاؿ: ٖبىَّ الرَّجل ا٢بديثى ٭بىِّا: سعى  (النميمة)كمن معا٘ب 

ـه مبالغة،  كاالسم: النَّميمة كالنًَّميم بو؛ لًييوًقعى فتنة أك كحشة، فالرَّجل ٖبىّّ تسمية با٤بصدر، ك٭بىَّا
 .(ِ)أيضنا

: إظهار ا٢بديث بالوشاية، كالنميمة الوشاية، كرجل ٭باـ. (النم") :قاؿ الراغب 
اٍء ةًَِِٜٙمٍ حمس :اهلل قاؿ  اٍز َمظٍّ ٍّٙ  . (ّ)"كأصلها ا٥بمس. كا٢بركة ا٣بفيفة [.ُُ]القلم: ىجسَٞ

ٖبىَّ  : ميمة. قاؿ ا١بوىرمكيقاؿ للنَّمَّاـ: القىٌتات، يقاؿ: قىتَّ إذا مشى بالنَّ 
ًل يدخل الجنة . كُب ا٢بديث: ))(ْ)ا٢بديثى يىًنمُّو كيػىنيمُّو ٭بىِّا، أم: قػىتَّو، كاالسم: النَّميمة

  .(ٓ)((قَػتَّات
، على جهة اإلفساد  (النميمة)أما  ُب االصطالح فهي نقل ا٢بديث من قـو إٔب قـو

، كىتكي السَب عمَّ  ا ييكره كشفيوكالشر. كقيل: إفشاءي السرّْ
(ٔ). 

بأهنا: "كشف ما يكره كشفو، سواء كرىو ا٤بنقوؿ عنو أك   كعرفها اإلماـ الغزإب
ا٤بنقوؿ إليو، أك كرىو ثالث، كسواء كاف الكشف بالقوؿ، أك بالكتابة، أك بالرمز، أك باإلٲباء، 

                                                

 (.َُِ/ٓ( انظر: النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )٭بىىمى( )ُ)
 (.ِٔٔ/ِ( انظر: ا٤بصباح ا٤بنّب، مادة: )٭بم( )ِ)
 (.َِّ(، التوقيف على مهمات التعاريف )ص:ِٖٓ( ا٤بفردات، مادة: )ٖب( )ص:ّ)
 (.ِٗٓ/ُِ(، كانظر: لساف العرب )َِْٓ/ٓ( الصحاح، للجوىرم، مادة: )٭بم( )ْ)
 [.َُٓ[، مسلم ]َٔٓٔ( صحيح البخارم ]ٓ)
 (.ّْٖ( انظر: األذكار، لإلماـ النوكم )ص:ٔ)
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 ا٤بنقوؿ عنو ا ُبا كنقصن كسواء كاف ا٤بنقوؿ من األعماؿ أك من األقواؿ، كسواء كاف ذلك عيبن 
 .(ُ)أك ٓب يكن. بل حقيقة النميمة: إفشاء السر، كىتك السَب عما يكره كشفو"

 .-كما سيأٌب-كيدخل ُب ىذا الباب: التحريش بْب الناس بقصد اإلفساد 
أهنا  :كالنميمة من أسباب العذاب ُب اآلخرة، كىي طريق موصل إٔب النَّار. كمن آفاهتا

كتقطع األرحاـ، ، فْب، ك٘بلب ا٣بصاـ كالنفور، كتزيل احملبة كالتآلفتذكي نار العداكة بْب ا٤بتآل
 .كتوغر الصدكر، كتعكر صفو النفوس

 
 خامًسا: صور النميمة:

 يتبْب ٩با تقدـ أف من صور النميمة:
، كالعمل على التفريق بينهم، كإيغار الصدكر، كإذكاء نار السعي بْب الناس بالفتنة - ُ

 تحابْب. العداكة كالبغضاء بْب ا٤ب
، كتكوف الوشاية أعظم خطرنا كأثرنا إذا كانت عند إظهار ا٢بديث بالوشاية - ِ

 صاحب سلطة قادر على البطش كإ٢باؽ الضرر ٗبا ال يقدر عليو غّبه. 
، على جهة اإلفساد كالشر - ّ  .نقل ا٢بديث من قـو إٔب قـو
، و، أك كرىو ثالثكشف ما يكره كشفو، سواء كرىو ا٤بنقوؿ عنو أك ا٤بنقوؿ إلي - ْ

الناس، سواء كاف ذلك باللساف، أك  الكشف عن سوءاتكبأم طريقة كاف الكشف من ٫بو: 
 .-كما تقدـ-بالغمز، أك باإلٲباء 

 .إفشاء السر، كىتك السَب - ٓ
 التحريش بْب الناس بقصد اإلفساد. - ٔ
 

                                                

 (.ُٔٓ/ ّإحياء علـو الدين ) (ُ)
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 :وبياف عاقبتهما النصوص الدالة على تحريم الييبة والنميمة سادًسا:
 .(ُ)احملرمة بالكتاب كالسنة كاإلٝباعالذُّنوب الغيبة كالنميمة من  إف

                                                

ا من ما٤بفسرين كالفقهاء إٔب أهن ٝباعة منذىب  من الكبائر؟ اٮب ىل ، لكنكالنميمةالغيبة ال خالؼ ُب ٙبرٙب  (ُ)
كاستدلوا بقولو ". ال خالؼ أف الغيبة من الكبائر(: "ّّٕ/ُُٔب )تفسّبه( ) قاؿ القرطيب  الكبائر.
َ حمستعأب:  ٠ا اَّللٍّ ُِ ٠هُ َواتٍّ ُٙ ُخ ْٞ رِ

َٓ ًًْخا ٌَ َ٘ ِخًِٝ 
َ
َٗ أ َٔ َْلْ ُز

ْ
ْن يَأ

َ
ْٗ أ َخُدُز

َ
َُيِبَّ أ

َ
ْٗ َبْهًؾا أ َْ َحْيَخْب َبْهُؾُس َ َو  إِنٍّ اَّللٍّ

 ٌٗ اٌب رَِخً ا عرج يب مررت بقـو ٥بم أظفار من ٫باس ٤ب)) :كيقوؿ الرسوؿ [. ُِ]ا٢بجرات: ىجسح٠ٍَّ
ٱبمشوف كجوىهم كصدكرىم، فقلت: من ىؤالء يا جربيل؟ قاؿ: ىؤالء الذين يأكلوف ٢بـو الناس كيقعوف ُب 

 ((يا معشر من آمن بلسانو كٓب يدخل اإلٲباف قلبو، ال تغتابوا ا٤بسلمْب)) :كبقولو  م((،أعراضه
((. إٔب غّب استطالة ا٤برء ُب عرض رجل مسلم بغّب حق :ائرإف من أكرب الكب)) :كبقولو  ا٢بديث.

الغيبة إف كانت ُب أىل العلم كٞبلة القرآف ذلك من األحاديث الٍب سيأٌب ذكرىا. كنص أئمة الشافعية على أف 
 (،ُّْ/ْ) أسُب ا٤بطالب ُب شرح ركض الطالب(، ِِّ/ُُ) ركضة الطالبْب. انظر: فهي كبّبة كإال فصغّبة

 اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع(، ُِْ/َُ) ٙبفة احملتاج(، ِْٓ/ٓ) هية ُب شرح البهجة الورديةالغرر الب
 إعانة (،ِّٖ)ص: غاية البياف شرح زبد ابن رسالف(، ْٖٔ)ص: فتح ا٤بعْب بشرح قرة العْب(، ّّٔ/ِ)

ابن  -مثالن – (. كمن العلماء كذلك من فصل ُب ا٤بسألة؛  فقاؿّٖٓ)ص: هناية الزين(، ِِٖ/ِ) الطالبْب
"الذم دلَّت عليو الدالئل الكثّبة الصحيحة الظاىرة أهنا كبّبة،  :(ِِ/ُِب )الزكاجر( ) حجر ا٥بيتمي 

 ،لكنها ٚبتلف ًعظىمنا كضدَّه ٕبسب اختالؼ مفسدهتػا، كقد جعلهػا من أيكٌبى جوامع الكلم عىديلةى غٍصب ا٤بػاؿ
سلم حراـ: دمو، كمالو، كعرضو((، كالغصب كالقتل  ))كلُّ ا٤بسلم على ا٤ب :كقتل النفس، بقػولو 

كقاؿ: "إف فيها أعظمى العذاب كأشدَّ النَّكاؿ، كقد صحَّ فيها أهنا أرىب الربا،  كبّبتاف إٝباعنا، فكذا ثػىٍلمي الًعرض".
ت رٰبو، كأف أىلها يأكلوف ا١بيف ُب النار، كأف ٥بم را ئحة منتنة فيها، كأهنا لو ميزًجىت ُب ماء البحر ألنتنىٍتو كغّبَّ

بيوف ُب قبورىم، كبعض ىذه كافيةه ُب كوف الغًيبة من الكبائر".  :قاؿ ا٢بافظ ابن حجر  كأهنم يػيعىذَّ
قاؿ كقد نص ا٢بديث الصحيح على أف الغيبة كالنميمة   .فمراتب الكذب متفاكتة ٕبسب تفاكت مفاسده"

كال تساكيها الغيبة بقبح ا٣بلقة أك ا٥بيئة  ،ذؼ كبّبةفالغيبة بالق ،كالغيبة ٚبتلف ٕبسب القوؿ ا٤بغتاب بو .كبّبة
الغيبة كالنميمة  (األذكار)ُب  كأما حكمها فقاؿ النوكم (. كقاؿ: "ُِْ/َُ" فتح البارم )-مثالن –

أهنا من   ا للرافعيتبعن  (الركضة)كذكر ُب  .كقد تظاىرت األدلة على ذلك ،٧برمتاف بإٝباع ا٤بسلمْب
ألف حد  ؛اإلٝباع على أهنا من الكبائر (تفسّبه)ُب   كنقل أبو عبد اهلل القرطيب كتعقبو ٝباعة .الصغائر

 =ٓب أر من صرح بأهنا من : كقاؿ األذرعي. ألهنا ٩با ثبت الوعيد الشديد فيو ؛الكبّبة صادؽ عليها
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إٝباع ا٤بسلمْب على أف الغيبة: ذكرؾ غّبؾ   كقد نقل اإلماـ أبو حامد الغزإب

 ٗبا يكره. 
كأما النميمة: فهي نقل كالـ الناس بعضهم إٔب بعض على جهة اإلفساد. كأما 

، كقد تظاىر على ٙبرٲبهما الدالئل الصرٰبة من حكمهما، فهما ٧برمتاف بإٝباع ا٤بسلمْب
 . (ُ)الكتاب كالسنة كإٝباع األمة

كالغيبة كإف كانت ٧برمة فإهنا تباح ُب أحواؿ للمصلحة. كآّوز ٥با غرض صحيح 
 شرعي ال ٲبكن الوصوؿ إليو إال ّٔا، كىو أحد ستة أسباب. 

ُب   النوكم ُب )اإلحياء(، كتبعو اإلماـ كقد ذكرىا اإلماـ الغزإب 
 .(ِ)كُب )شرحو لصحيح مسلم( ،)األذكار(

  

                                                                                                                                       

فال أقل من كإذا ٓب يثبت اإلٝباع  .كصرح بعضهم بأهنا من الكبائر ،كالغزإب (،العدة)الصغائر إال صاحب =
ذكر  :كقد قالوا ضابطها -مثالن –أك عا٤با ليس كمن اغتاب ٦بهوؿ ا٢بالة  ،ا هلل فمن اغتاب كليِّ  ؛التفصيل

.." فتح كأذل ا٤بسلم ٧بـر ،كقد يشتد تأذيو بذلك ،كىذا ٱبتلف باختالؼ ما يقاؿ فيو ،الشخص ٗبا يكره
 (.َْٕ/َُالبارم )

 (.ّّٕ -ّّٔـ النوكم )ص:( باختصار من كتاب )األذكار(، لإلماُ)
كىذه األسباب الستة: األكؿ منها: التظلم. الثا٘ب: االستعانة على تغيّب ا٤بنكر كرد العاصي إٔب الصواب. الثالث: ( ِ)

االستفتاء. الرابع: ٙبذير ا٤بسلمْب من الشر كنصيحتهم. ا٣بامس: أف يكوف ٦باىرنا بفسقو أك بدعتو. السادس: 
اف معركفنا بلقب: كاألعمش، كاألعرج، كاألصم، كاألعمى، كاألحوؿ، كاألفطس، التعريف، فإذا كاف اإلنس

كغّبىم، جاز تعريفو بذلك بنية التعريف، كٰبـر إطالقو على جهة التنقص كلو أمكن التعريف بغّبه كاف أكٔب. 
 (، شرح النوكم علىِّْ-َّْ(، األذكار )ص:ُِٓ/ِانظر بياف ذلك مفصالن ُب )إحياء علـو الدين( )

 (.ُِْ/ُٔصحيح مسلم )
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اغتياب أىل السَب من  ُب"الغيبة احملرمة عند أىل العلم  : قاؿ ابن بطاؿ
 .(ُ)ا٤بؤمنْب، كمن ال يعلن با٤بعاصي، فأما من جاىر بالكبائر فال غيبة فيو"

 د توعد اهلل كال ٱبفى ما ُب الغيبة كالنميمة من اإليذاء للمؤمن أك ا٤بؤمنة، كق
ِٜ٘نَِي حمس :الذين يؤذكف ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات بالعذاب ُب اآلخرة، فقاؿ  ْؤ ُٙ ْ َٚ يُْؤُذوَن ال ِي َواَّلٍّ

ًٜا تِي ُ٘ ا  ًٙ َخاًٛا ِإَوثْ ْٟ ٠ُٖا ُب َٙ ِد اْخَخ َِ تََصُت٠ا َذ ْْ ا ا َ٘ َٜاِت ةَِيْْيِ  ِ٘ ْؤ ُٙ ْ  [.ٖٓ]األحزاب: ىجسَوال
٠ُٜاحمس :كقاؿ   َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
َْ  يَا أ ٌٗ َو ِ إِثْ ّٚ ِ إِنٍّ َبْهَؼ إلٍّ ّٚ َٚ إلٍّ رًِْيا ِ٘ َْ اْجَخنُِت٠ا 

٠هُ  ُٙ ُخ ْٞ رِ
َٓ ًًْخا ٌَ َ٘ ِخًِٝ 

َ
َٗ أ َٔ َْلْ ُز

ْ
ْن يَأ

َ
ْٗ أ َخُدُز

َ
َُيِبَّ أ

َ
ْٗ َبْهًؾا أ َْ َحْيخَْب بَْهُؾُس ُص٠ا َو َِتَصٍّ

 ٌٗ اٌب رَِخً َ ح٠ٍَّ َ إِنٍّ اَّللٍّ ٠ا اَّللٍّ ُِ  [.ُِ]ا٢بجرات:  ىجسَواتٍّ
ًًْخاحمس :قولو  َ٘ ِخًِٝ 

َ
َٗ أ َٔ َْلْ ُز

ْ
ْن يَأ

َ
ْٗ أ َخُدُز

َ
َُيِبَّ أ

َ
 : قاؿ اإلماـ ا٤باكردم ىجسأ

 "فيو كجهاف: 
 كما ٰبـر أكل ٢بمو ميتنا ٰبـر غيبتو حيِّا.   :: أمأحدىما

: كما ٲبتنع أحدكم أف يأكل ٢بم أخيو ميتنا كذلك ٯبب أف ٲبتنع عن غيبتو حيِّا.  الثاني
 .ستعمل أكل اللحم مكاف الغيبة؛ ألف عادة العرب بذلك جاريةقالو قتادة. كا

 قاؿ الشاعر:
ا         ومهم٢ب وا ٢بمي كفرتػفإف أكل       (ِ)كإف ىدموا ٦بدم بنيت ٥بم ٦بدن

  

                                                

 (.ِْٓ/ٗ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ُ)
(، العقد الفريد ِّٖ/ُعيوف األخبار ) (،ِٖٕ/ِالبيت للمقنع الكندم من )الطويل(. انظر: الشعر كالشعراء ) (ِ)

(، اإليضاح ِٖ/ّ(، ا٤بثل السائر )ِْ/ِ(، التذكرة ا٢بمدكنية )ِٖٗ(، شرح ديواف ا٢بماسة )ص:َِٗ/ِ)
(ُ/َُٖ.) 
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٠هُ حمس : كقولو ُٙ ُخ ْٞ رِ
َٓ  فيو كجهاف:  ىجسٌَ

 كذلك فاكرىوا الغيبة. ،  : فكرىتم أكل ا٤بيتةأحدىما
 .(ُ)كم الناس فاكرىوا غيبة الناس": فكرىتم أف يعلم بالثاني

 .(ِ)كفيو استعارة ٛبثيلية، مثَّل اغتياب اإلنساف آلخر بأكل ٢بم األخ ميتنا
ْٗ حمس :كُب قولو  َخُدُز

َ
َُيِبَّ أ

َ
..اْب ٛبثيل كتصوير ٤با ينالو ا٤بغتاب من عرض من ىجسأ

 على أفظع كجو كأفحشو، كفيو مبالغات شٌب:  يغتابو
 .(ّ)ناه التقريرمنها: االستفهاـ الذم مع

 . (ْ)كمنها: جعل ما ىو ُب الغاية من الكراىة موصوالن باحملبة
ا من األحدين ال ٰبب ذلك.   كمنها: إسناد الفعل إٔب أحدكم كاإلشعار بأف أحدن

 كمنها: أف ٓب يقتصر على ٛبثيل االغتياب بأكل ٢بم اإلنساف، حٌب جعل اإلنساف أخنا. 
 .(ٓ)األخ حٌب جعل ميتنا" كمنها: أف ٓب يقتصر على أكل ٢بم

  

                                                

 (.ّّٓ/ُٔ(، القرطيب )َّٖ/ِِ، كانظر: تفسّب الطربم )(ّّٓ/ٓ( النكت كالعيوف )ُ)
( االستعارة التمثيلية تركيب استعمل ُب غّب ما كضع لو لعالقة ا٤بشأّة مع قرينة مانعة من إرادة معناه األصلي. شبَّو ِ)

يكره ٢بم اإلنساف فضالن عن كونو أخنا، كفضالن  تعأب الغيبة بأكل ٢بم األخ حاؿ كونو ميتنا، كإذا كاف اإلنساف
عن كونو ميتنا كجب عليو أف يكره الغيبة ٗبثل ىذه الكراىة أك أشد، ٔبامع الشناعة كالفظاعة ا٤بتعلقة ُب ىذين 

 .الفعلْب
قريرم االستفهاـ التقريرم الذم ال يقع إال على أمر مسلَّم عند ا٤بخاطب، فجعلك للشيء ُب حيز االستفهاـ الت (ّ)

 (.ِٓٓ/ِٔيقتضي أنك تدعي أنو ال ينكره ا٤بخاطب. التحرير كالتنوير )
لإلشعار بتفظيع حالة ما شبو بو كحالة من ارتضاه لنفسو؛ فلذلك ٓب يقل: أيتحمل أحدكم أف يأكل ٢بم أخيو  (ْ)

 (.ِٔٓ-ِٓٓ/ِٔميتنا، بل قاؿ: أٰبب أحدكم. التحرير كالتنوير )
(، البحر احمليط ُب التفسّب ّٔٓ/ّ(، تفسّب النسفي )ُّٔ/ٓفسّب البيضاكم )(، تّّٕ/ْ( انظر: الكشاؼ )ٓ)

(ٗ/َِٓ.) 
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 . (ُ)كفيو من احملسنات الطباؽ بْب )أٰبب( كبْب )فكرىتموه(
 كالغيبة حراـ بداللة ىذه اآلية، كآثار من السنة بعضها صحيح، كبعضها دكنو.

كذلك أهنا تشتمل على مفسدة ضعف ُب أخوة اإلسالـ. كقد تبلغ الذم اغتيب 
لم بناء األخوة؛ كألف فيها االشتغاؿ بأحواؿ الناس، فتقدح ُب نفسو عداكة ٤بن اغتابو فينث

 .(ِ)كذلك يلهي اإلنساف عن االشتغاؿ با٤بهم النافع لو، كترؾ ما ال يعنيو
"كُب عن الغيبة بأكل اإلنساف ٢بم إنساف آخر مثلو، ٍب ٓب  : كقاؿ ابن األثّب

وصوالن باحملبة؛ فهذه يقتصر على ذلك حٌب جعلو ميتنا، ٍب جعل ما ىو ُب الغاية من الكراىة م
أربع دالالت كاقعة على ما قصدت لو مطابقة للمعُب الذم كردت من أجلو؛ فأما جعل 
ا؛ ألف الغيبة إ٭با ىي ذكر  الغيبة كأكل اإلنساف ٢بم إنساف آخر مثلو فشديد ا٤بناسبة جدن

ف أكل مثالب الناس، كٛبزيق أعراضهم، كٛبزيق العرض ٩باثل ألكل اإلنساف ٢بم من يغتابو؛ أل
اللحم ٛبزيق على ا٢بقيقة، كأما جعلو كلحم األخ فلما ُب الغيبة من الكراىة؛ ألف العقل 
كالشرع ٦بتمعاف على استكراىها، آمراف بَبكها كالبعد عنها، ك٤با كانت كذلك جعلت ٗبنزلة 
 ٢بم األخ ُب كراىتو، كمن ا٤بعلـو أف ٢بم اإلنساف مستكره عند إنساف آخر، إال أنو ال يكوف

مثل كراىتو ٢بم أخيو، فهذا القوؿ مبالغة ُب استكراه الغيبة، كأما جعل اللحم ميتنا فمن أجل 
أف ا٤بغتاب ال يشعر بغيبتو كال ٰبس ّٔا، كأما جعلو ما ىو ُب الغاية من الكراىة موصوالن 

ظر أيها باحملبة فلما جبلت عليو النفوس من ا٤بيل إٔب الغيبة كالشَّهوة ٥با مع العلم بقبحها؛ فان

                                                

الطباؽ: ا١بمع بْب الشيء كضده ُب الكالـ، كىو نوعاف: طباؽ اإلٯباب: كىو ما ٓب ٱبتلف فيو الضداف إٯبابنا   (ُ)
الن ُب )ٙبقيقنا إلٛباـ الدراية كسلبنا. كطباؽ السلب: كىو ما اختلف فيو الضداف إٯبابنا كسلبنا. انظر ذلك مفص

  (.ِِّ-ِِٗ/ِلقراء النقاية( )
 (.ِٔٓ/ِٔالتحرير كالتنوير ) (ِ)
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ا٤بتأمل إٔب ىذه الكناية ٘بدىا من أشد الكنايات شبهنا؛ ألنك إذا نظرت إٔب كل كاحدة من 
 .(ُ)تلك الدالالت األربع الٍب أشرنا إليها كجدهتا مناسبة ٤با قصدت لو"

كعلى ىذا فيجب الكف عن ذكر الناس ٗبا يكرىوف، سواء كاف ذلك فيهم، أك ليس 
سيسلط عليك من ينشر عيوبك،  وب أخيك فإف اهلل فيهم، كاعلم أنك إذا نشرت عي

 . (ِ)جزاءن كفاقنا
يا معشر من آمن بلسانو ولم يدخل اإليماف قلبو: ًل كقد جاء ُب ا٢بديث: ))

تيتابوا المسلمين، وًل تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من اتبع عورة أخيو المسلم يتبع اهلل عورتو، 
 .(ّ)((توجوؼ بي يومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو ف

يا معشر من أسلم بلسانو ولم يفض اإليماف إلى قلبو: ًل تؤذوا كُب ركاية: ))
المسلمين، وًل تعيروىم، وًل تتبعوا عوراتهم؛ فإنو من يتبع عثرات أخيو المسلم يتبع اهلل 

 . (ْ)((جوؼ رحلو يعورتو، ومن يتبع اهلل عورتو يفضحو ولو ف
كلكن ُب  ،العبادة ُب الصـو كال ُب الصالة أدركنا السلف كىم ال يركف :كقاؿ بعضهم

  .الكف عن أعراض الناس
  
                                                

 (.ُُٗ/ِا٤بثل السائر ُب أدب الكاتب كالشاعر ) (ُ)
 (.ِٓانظر: تفسّب ا٢بجرات كا٢بديد، ٧بمد بن صاّب العثيمْب )ص: (ِ)
أخرجو ابن أيب الدنيا ُب )الصمت(  : الرباء( ا٢بديث مركم عن الرباء، كعن أيب برزة األسلمي. حديث ّ)

[. قاؿ ُِّٗ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ِِْ[، كٛباـ ]َّٓ[، كالركيا٘ب ]ُٕٓٔ[، كأبو يعلى ]ُٕٔ]
أخرجو أٞبد :  حديث أيب برزة (: "ركاه أبو يعلى، كرجالو ثقات".ّٗ/ٖ)  ا٥بيثمي

[، كالركيا٘ب ِّْٕ[، كأبو يعلى ]ُٖٔ)الصمت( ] [، كابن أيب الدنيا ُبَْٖٖ[، كأبو داكد ]ُٕٕٔٗ]
   [.ُُِْٔ[. كالبيهقي ]ُُِّ]

[ كقاؿ: "حسن غريب. َِِّا٢بديث مركم عن ابن عمر، كابن عباس. حديث ابن عمر: أخرجو الَبمذم ] (ْ)
 (: "ركاه الطربا٘ب، كرجالو ثقات".ْٗ/ٖ)  [. قاؿ ا٥بيثميُُْْْحديث ابن عباس: أخرجو الطربا٘ب ]
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 .    (ُ)إذا أردت أف تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك : كقاؿ ابن عباس
لما عرج بي مررت )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أنس بن مالك 

 ل،بقـو لهم أظفار من نحاس يخمشوف وجوىهم وصدورىم، فقلت: من ىؤًلء يا جبري
 .(ِ)((قاؿ: ىؤًلء الذين يأكلوف لحـو الناس، ويقعوف في أعراُهم

 .(ّ)"كأكل ٢بـو الناس يصدؽ على النميمة كالغيبة" : قاؿ ا٢بافظ ابن حجر
حسبك من صفية كذا ككذا.  :قالت: قلت للنيب  كعن عائشة 

((، زجتولقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمقاؿ بعض الركاة: تعِب قصّبة، فقاؿ: ))
 .(ْ)((ما أحب أني حكيت إنسانًا وأف لي كذا وكذاقالت: كحكيت لو إنساننا فقاؿ: ))

"مزجتو: أم: خالطتو ٨بالطة يتغّب ّٔا طعمو أك رٰبو؛ لشدة  : قاؿ اإلماـ النوكم
نتنها كقبحها. كىذا ا٢بديث من أعظم الزكاجر عن الغيبة أك أعظمها، كما أعلم شيئنا من 

٠َى حمسُب الذـ ٥با ىذا ا٤ببلغ. األحاديث يبلغ  َٟ ْ ِٚ ال َُ َن ا َحِْٜف َ٘ ٍّْ وَْْحٌ ي٠َُْح  3َو
ِ ٠َ إ ُٞ  ىجس4إِْن 

  .[ْ-ّ]النجم:
 .(ٓ)نسأؿ اهلل الكرٙب لطفو كالعافية من كل مكركه"

                                                

 (.ُٖ/ِ(، الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ُّْ/ ّ( انظر: إحياء علـو الدين )ُ)
[، كالطربا٘ب ُب ُٕٖ[، كا٣برائطي ُب )مساكئ األخالؽ( ]ْٖٕٖ[، كأبو داكد ]َُّّْ( أخرجو أٞبد ]ِ)

  [. قاؿ العراقئِِٖ[، كالضياء ]َِٗٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٖ)األكسط( ]
، كا٤بسند أصح".(: "أخرجو أَُّّ)ص: ا كمرسالن  بو داكد مسندن

 (.ُْٕ/َُفتح البارم )( ّ)
 ( تقدـ.ْ)
 (.ّّٖاألذكار )ص: (ٓ)
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فارتفعت ريح جيفةو  قاؿ: كنا مع النيب  كعن جابر بن عبد اهلل 
ريح؟ ىذه ريح الذين ييتابوف أتدروف ما ىذه ال)) :منتنة، فقاؿ رسوؿ اهلل 

 .(ُ)((المؤمنين
[ كعن القاسم بن عبد الرٞبن الشامي، ٠بعت ابن أيْـّ عىٍبدو ]يعِب: ابن مسعود 

يقوؿ: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه اهلل ّٔا خّبنا ُب الدنيا كاآلخرة، كمن اغتيب عنده 
كما التقم أحد لقمة شرِّا من اغتياب مؤمن فلم ينصره جزاه اهلل ّٔا ُب الدنيا كاآلخرة شرِّا، 

 .(ِ)مؤمن، إف قاؿ فيو ما يعلم، فقد اغتابو، كإف قاؿ فيو ٗبا ال يعلم فقد ّٔتو
ًل تحاسدوا، وًل )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 

تناجشوا، وًل تباغضوا، وًل تدابروا، وًل يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اهلل 
((، كيشّب إٔب سلم أخو المسلم، ًل يظلمو وًل يخذلو، وًل يحقره التقوى ىاىناإخوانًا الم

بحسب امرئ من الشر أف يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على )) ،صدره ثالث مرات
و  .(ّ)((المسلم حراـ، دمو، ومالو، وعُر

فإف دماءكم وأموالكم أنو قاؿ: )) عن النيب  عن أيب بكرة ك 
ـ، كحرمة يومكم ىذا، في شهركم ىذا، أًل ليبلغ الشاىد منكم وأعراُكم، عليكم حرا

 .(ْ)((اليائب

                                                

[، كُب )الصمت( ٗٔ[، كابن أيب الدنيا ُب )ذـ الغيبة( ]ِّٕ[، كالبخارم ُب )األدب( ]ُْْٖٕ( أخرجو أٞبد ]ُ)
(: "ركاه أٞبد، كرجالو ُٗ/ٖ) : [. قاؿ ا٥بيثميُّٖ[، كا٣برائطي  ُب )مساكئ األخالؽ( ]ُِٔ]

كالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد(  ،أخرجو أٞبد"(: َْٕ/َُُب )الفتح( ) ثقات". كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
 ."بسند حسن

  (.ِِٕ[ بإسناد صحيح. انظر: صحيح األدب )ص:ّْٕ( أخرجو البخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]ِ)
 [.ِْٔٓ( صحيح مسلم ]ّ)
 [.ُٕٗٔ[، مسلم ]ْْٕٕ، َٖٕٕ، َٓٓٓ، َْْٔ، َُٓ( صحيح البخارم ]ْ)
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 :إف من أربى الرباقاؿ: )) عن النيب   عن سعيد بن زيدك 
 .(ُ)((اًلستطالة في عرض المسلم بيير حق

كقد كرد ُب النميمة من اآليات كاألحاديث ما يدؿ على أهنا من كبائر الذنوب. قاؿ 
ِ حمس: اهلل  ٌٔ ُِِٕكّ َزةٍ َويْ َٙ ُ َزةٍ ل َٙ ُٞ ًِٙمٍ حمس :كقاؿ  [،ُ]ا٥بمزة: ىجس  َٜ ِ اٍء ة اٍز َمظٍّ ٍّٙ  ،[ُُ]القلم: ىجسَٞ

اٍء ةًَِِٜٙمٍ حمسأم: غيَّاب، أك مغتاب للناس.  ساع بالكالـ بْب الناس على كجو اإلفساد  ىجسَمظٍّ
: الذم يأكل ٢بـو (ا٥بماز)بينهم. ك)يهمز( ك)يلمز( ك)يعيب( كاحد. قاؿ أىل التأكيل: 

 س، كيقاؿ: ىم ا٤بشاؤكف بالنميمة، ا٤بفرقوف بْب األحبة، الباغوف للرباء العيب. قاؿ الراغبالنا
: كالنَّمُّ: إظهار ا٢بديث بالوشاية، كالنميمة: الوشاية(ِ). 

ًل يدخل )) :. كقاؿ (ّ)((ًل يدخل الجنة نماـ)) :كقاؿ 
 .-كما تقدـ-: النماـ (القتات). ك(ْ)((الجنة قَػتَّات

ٕبائط من حيطاف ا٤بدينة، أك  قاؿ: مر النيب   عباسكعن ابن 
يعذباف، وما )) :مكة، فسمع صوت إنسانْب يعذباف ُب قبورٮبا، فقاؿ النيب 

بلى، كاف أحدىما ًل يستتر من بولو، وكاف اآلخر يمشي ٍب قاؿ: )) ،((يعذباف في كبير
نهما كسرة، فقيل لو: يا ٍب دعا ٔبريدة، فكسرىا كسرتْب، فوضع على كل قرب م ،((بالنميمة

                                                

 ( تقدـ.ُ)
(. ا٤بفردات، ِْٕ/َُ(، كانظر: فتح البارم، البن حجر )ِْٗ/ٗ( انظر: شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ِ)

 (.ِٖٓمادة: )ٖب( )ص:
 [.َُٓ(  ]ُٖٔ( صحيح مسلم )ّ)
 [.َُٓ( ]ُٗٔ[، مسلم )َٔٓٔ( صحيح البخارم ]ْ)
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إلى أف أك: )) ،((لعلو أف يخفف عنهما ما لم تيبسارسوؿ اهلل، ٓب فعلت ىذا؟ قاؿ: ))
 .(ُ)((ييبسا

ا  كعن عبد اهلل بن مسعود  أًل أنبئكم ما قاؿ: )) قاؿ: إف ٧بمدن
ا  ،((اْلَعْضُو؟ ىي النَِّميَمة اْلَقاَلُة بين النَّاس َيْصُدُؽ إف الرجل قاؿ: )) كإف ٧بمدن

ابًا يًقا، ويكذب حتى يكتب َكذَّ  .(ِ)((حتى يكتب ِصدّْ
تجد من شر الناس يـو )) :قاؿ: قاؿ النيب  كعن أيب ىريرة 

 .  (ّ)((ذا الوجهين، الذي يأتي ىؤًلء بوجو، وىؤًلء بوجو :القيامة عند اهلل
ا كاف ذك الوجهْب شرَّ " : قاؿ القرطيب ٤بنافقْب؛ إذ ىو ا و حاؿي الناس؛ ألفَّ حالى  إ٭بَّ

ركر، كالتقاطع، كالعداكة، الناس، كالشُّ  بْب ل الفسادى خً دٍ ق بالباطل كالكذب، يي تملّْ مي 
  .(ْ)"كالبغضاء

                                                

قد ذكر  ()كما يعذباف ُب كبّب()[. ِِٗ[، مسلم ]َٓٓٔ، َِٓٔ، ُُّٔ، ُِٖ، ُِٔ( صحيح البخارم ]ُ)
العلماء فيو تأكيلْب، أحدٮبا: أنو ليس بكبّب ُب زعمهما. كالثا٘ب: أنو ليس بكبّب تركو عليهما. كحكى القاضي 

 (،)يستَب()ركل ثالث ركايات:  ()ال يستَب()تأكيالن ثالثنا، أم: ليس بأكرب الكبائر.  عياض 
ككلها صحيحة، كمعناىا: ال يتجنبو كيتحرز منو. شرح النوكم على صحيح مسلم  (،)يستربئ()ك (،ستنزه()ي)ك
 (.ْٔ/ِ(، إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )َِِ -َُِ/ّ)

بكسر العْب كفتح الضاد ا٤بعجمة - ()اٍلًعضىو()[. ىذه اللفظة رككىا على كجهْب، أحدٮبا: َِٔٔ( صحيح مسلم ]ِ)
. كىذا الثا٘ب ىو -بفتح العْب كإسكاف الضاد على كزف الوجو- ()اٍلعىٍضو(). كالثا٘ب: -الزنةعلى كزف العدة ك 

 األشهر ُب ركايات بالدنا، كاألشهر ُب كتب ا٢بديث، ككتب غريبو، كاألكؿ أشهر ُب كتب اللغة. كنقل القاضي
  ضو الفاحش الغليظ )أال أنبئكم ما الع): -كاهلل أعلم-أنو ركاية أكثر شيوخهم، كتقدير ا٢بديث
 (.ّٗ/ٖ(، إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ُٗٓ/ُٔ. شرح النوكم على صحيح مسلم )(التحرٙب(

 [.ِِٔٓ[، مسلم ]َٖٓٔ، ّْْٗ( صحيح البخارم ]ّ)
 (.ْٖٕ/ٔ) ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ْ)
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إنو من شرار الناس  :(ذم الوجهْب)ُب  قولو " :كقاؿ اإلماـ النوكم 
و كى ،ألنو نفاؽ ٧بض ككذب كخداع كٙبيل على اطالعو على أسرار الطائفتْب ؛فسببو ظاىر

 . (ُ)"كىي مداىنة ٧برمة ،كيظهر ٥با أنو منها ُب خّب أك شر ،الذم يأٌب كل طائفة ٗبا يرضيها
لكبّبة "ا :فقاؿ كبّبة صاحبالوجهْب  ذا )الزكاجر( ُب حجر ا٥بيتمي  بني ا كىعىدَّ 

كىو ذك الوجهْب الذم ال يكوف عند اهلل  ،سانْبذم اللّْ  كالـي   :الثالثة كا٣بمسوف بعد ا٤بائتْب
 .(ِ)"اجيهن ك 

ا إيقادن  ؛الذم يتكلم بْب اٍلميتػىعىاًديػىٍْبً ا٤بتخاصمْب اللسانْب ذك :كقاؿ ا٣بادمي 
 .(ّ)ا للهب الفتنةكإيقاظن  ،لنّباف ا٣بصومة

ألنو كسيلة  ؛حراـ ، كىوالتحريش بْب الناس بقصد اإلفسادكيدخل ُب ىذا الباب: 
 :جاء ُب ا٢بديثتحريش: النميمة. إلفساد ذات البْب، كاهلل ال ٰبب الفساد. كمن صور ال

أًل أخبركم بأفضل من درجة )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب الدرداء
صالح ذات البين، فإف فساد ذات ))، قالوا: بلى، قاؿ: ((الصياـ والصالة والصدقة

 .(ْ)((البين ىي الحالقة
 

  

                                                

 (.َٖ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 (.ّٗ/ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ِ)
 (.ِّٗ /ّ) بريقة ٧بمودية (ّ)
 [.َِٗٓ[، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: ابن حباف ]َِٗٓ[، كالَبمذم ]ُْٗٗ( أخرجو أبو داكد ]ْ)
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 سابًعا: الوقاية من آفات الييبة والنميمة والعالج:
 كسائر أنواع العصياف. ،كالغيبة كالنميمة ،لساف من الكذبحفظ ال - ُ
ٯبب على ا٤بغتاب أف يبادر إٔب التوبة بشركطها فيقلع كيندـ؛ خوفنا من اهلل  - ِ
ليخرج من حقو، ٍب يستحل ا٤بغتاب؛ ليحلو فيخرج عن مظلمتو. كينبغي أف يستحلو  ؛

يظهر من نفسو الورع، كُب الباطن كىو حزين متأسف نادـ على فعلو؛ إذ ا٤برائي قد يستحل؛ ل
ال يكوف نادمنا، فيكوف قد قارؼ معصية أخرل. كقاؿ ا٢بسن: يكفيو االستغفار عن 

 . (ُ)االستحالؿ
 .(ِ)"كاألصح أنو ال بد من االستحالؿ" : كقاؿ ابن حجر ا٥بيتمي

، ٮبا ركايتاف عن اإلماـ أٞبد ؛كىذه ا٤بسألة فيها قوالف للعلماء: كقاؿ ابن القيم 
 ؟أـ ال بد من إعالمو كٙبللو ،االستغفار للمغتاب :ىل يكفي ُب التوبة من الغيبة :كٮبا

كذكره ٗبحاسن ما  ،بل يكفيو االستغفار لو ،كالصحيح أنو ال ٰبتاج إٔب إعالمو :قاؿ
 :كغّبه. قاؿ فيو ُب ا٤بواطن الٍب اغتابو فيها. كىذا اختيار شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

فإف ُب  ؛ بد من إعالمو جعلوا الغيبة كا٢بقوؽ ا٤بالية، كالفرؽ بينهما ظاىرال :كالذين قالوا
 كإف شاء تصدؽ ّٔا. ،ا٢بقوؽ ا٤بالية ينتفع ا٤بظلـو بعود نظّب مظلمتو إليو، فإف شاء أخذىا

كال ٰبصل لو بإعالمو إال عكس مقصد الشارع، فإنو  ،كأما ُب الغيبة فال ٲبكن ذلك
ا. كما كاف ىذا ما رمي بو، كلعلو يهيج عداكتو كال يصفو لو أبدن  يوغر صدره كيؤذيو إذا ٠بع

 عن أف يوجبو كيأمر بو. كمدار الشريعة على سبيلو فالشارع ا٢بكيم ال يبيحو كال ٯبيزه فضالن 

                                                

 (.َُِ(، موعظة ا٤بؤمنْب )ص:ُّٓ/ّ( إحياء علـو الدين )ُ)
 (.ِّ/ّ( الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ِ)
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-تعطيل ا٤بفاسد كتقليلها ال على ٙبصيلها كتكميلها. انتهى. كىو كما ترل ُب غاية التحقيق 
 .(ُ)-كاهلل كٕب التوفيق

 استحباب الوضوء من الكالـ القبيح: - ّ
؛ (ِ)يستحب الوضوء من الضحك ُب الصالة كمن الكالـ القبيح : قاؿ الشّبازم

أنو قاؿ: ألف أتوضأ من الكلمة ا٣ببيثة أحب إٕب من  ٤با ركم عن عبد اهلل بن مسعود 
 . (ّ)أف أتوضأ من الطعاـ الطيب

على الوضوء الشرعي اآلثار ىذه   كٞبل الشّبازم" :قاؿ اإلماـ النوكم 
 الذم ىو غسل األعضاء ا٤بعركفة، ككذلك ٞبلها ابن ا٤بنذر كٝباعة من أصحابنا.

األشبو أهنم أرادكا غسل الفم، ككذا ٞبلها ا٤بتوٕب على غسل  : كقاؿ ابن الصباغ
بل ظاىر  ،ٍب قاؿ: كىذا بعيد ،كالـ ابن الصباغ  (ا٤بعتمد)ُب   الفم، كحكى الشاشي

ألف غسل الفم ال  ؛أنو أراد الوضوء الشرعي، قاؿ: كا٤بعُب يدؿ عليو  شافعيكالـ ال
كما   ،تكفّب ا٣بطايا :كإ٭با يؤثر فيو الوضوء الشرعي، كالغرض منو ،يؤثر فيما جرل من الكالـ

                                                

(. كحاصل اختالؼ العلماء ُب ُُْ/ُ(، كانظر: غذاء األلباب )ُِْ -ُُْ( الوابل الصيب، البن القيم )ص:ُ)
حق الذم اغتاب، ىل يلزمو استحالؿ من اغتيب، مع االستغفار لو، أـ يكفيو االستغفار؟ األكؿ: إذا ٓب يعلم 

كُب  من اغتيب فيكفي االستغفار، كىو مذىب الشافعية، كا٢بنابلة، كقوؿ للحنفية؛ كألف إعالمو رٗبا ٯبر فتنة،
إعالمو إدخاؿ غم عليو. فإف علم فال بد من استحاللو مع االستغفار لو. الثا٘ب: يكفي االستغفار سواء علم 

من ا٢بنفية. كا٤بالكية على أنو ال بد   الذم اغتيب أـ ٓب يعلم، كال ٯبب استحاللو، كىو قوؿ الطحاكم
ا من كرثتو استغفر من استحالؿ ا٤بغتاب إف كاف موجودا، فإف ٓب ٯبده، أك أحدا من  كرثتو. فإف ٓب ٯبده، أك أحدن

 (.ِْ/ْكُب استحالؿ الورثة خالؼ بْب الفقهاء. انظر: ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية )  . لو
 (.ِٔ/ِ(، آّموع شرح ا٤بهذب )ّٓ/ُا٤بهذب ُب فقو اإلماـ الشافعي ) (ِ)
(: "ركاه الطربا٘ب ِْٓ/ُ[، قاؿ ا٥بيثمي )ِِِٗ][، كالطربا٘ب ُِْٓ[، كابن أيب شيبة ]ْٗٔأخرجو عبد الرزاؽ ] (ّ)

 ُب )الكبّب(، كرجالو موثقوف".
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ثبت ُب األحاديث، فحصل أف الصحيح أك الصواب استحباب الوضوء الشرعي من الكالـ 
 .(ُ)"كأشباىها ،كالفحش ،كقوؿ الزكر ،كالقذؼ ،كالكذب ،كالنميمة ،كالغيبة  ،القبيح

 االحَباز عن ٠باع النماـ، كهنيو عن ذلك كنصحو. - ْ
 العالج اإلٝبإب كالتفصيلي للغيبة كالنميمة: - ٓ
تقدـ أف من آفات اللساف: الغيبة كالنميمة. كعالج الغيبة كالنميمة إما إٝبإب بأف  

قد تعرَّض بسبب ذلك لسخط اهلل تعأب كعقوبتو، كأنو قد ٰببط  يعلم ا٤بغتاب أك النماـ بأنَّو
عملو. كبأف يتدبٌر ا٤برء ُب عيوبو، كٯبتهد ُب التَّطهُّر منها، كأف يعلم أفَّ تأذّْم غّبه بالغيبة أك 
بالنَّميمة كتأٌذيو ّٔا فكيف يرضى لغّبه ما يتأذل بو؟ كأما التفصيلي فيتلخَّص ُب النَّظر ُب 

ة أك النميمة، كقطعو من أصلو؛ إذ عالج العلَّة إ٭با يكوف بقطع سببها، كأال يعتقد بواعث الغيب
 .(ِ)ا٤برء ُب أخيو سوءنا، كأف يبادر إٔب التَّوبة بشركطها

                            ***        *** 
كمن أسباب الوقاية كالعالج من آفات الغيبة كالنميمة: ما تقدـ من أسباب الوقاية من 

  .من آفات اللساف كالعالجالعامة الوقاية آفات الكذب كالعالج، كما سيأٌب بيانو ُب أسباب 
 
 

                                   
  

                                                

 (.ِٔ/ِ( انظر ذلك ُب )آّموع شرح ا٤بهذب( )ُ)
 (.َّ/ِ( انظر: الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر )ِ)
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 واِّربطونػػاضتادعاضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اضبؼتانػواإلسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

  : يز بينهما وبين الييبةيالبهتاف واإلفك والتم : التحذير منأوًًل 
"الغيبة: ذكر الغائب ٗبا فيو ٩بَّا يكرىو، كإذا ٓب يكن ذلك ًفيو   : قاؿ ابن ا١بوزم

 .(ُ)كاف ّٔتاننا، كالبهت: الكذب الذم يتحّب منو كيعجب من إفراطو"
((: بفتح ا٥باء تووإف لم يكن فيو ما تقوؿ فقد به)) :كىو ا٤براد من قولو 

 ا٤بخففة كتشديد التاء على ا٣بطاب.
تنا كىبػيٍهتىاننا إذا قاؿ عليو ما ٓب يفعٍلو. كىو  فػىرىٍميي الربمء بػىٍهته لو. يقاؿ: بػىهىتُّوي بػىٍهتنا كىبػىهى

تى الرَّجػػػػػبػىهَّ  . كيقاؿ: ًّٔى .  -بالكسر بوزف علم–ل ػػػاته كا٤بقوؿ لو مىبػٍهيوته إذا دىًىشى كٙبىىّبَّ
، كما قاؿ اهلل  تى ِي حمس :كبػىهيتى )بًالضَّمّْ( ظرؼ مثليو، كأفصح منهما: ًّٔي َِٟج اَّلٍّ َذُت

رَ  ٍَ ًيت. قالو الًكسىائي [؛ِٖٓ]البقرة: ىجسَز  .(ِ)ألنَّو يقاؿ: رجل مىبػٍهيوت، كال يقاؿ: بىاًىته كال ّٔى
وه، كقد قيل: إف البهتاف: الكذب الذم يدىش كيوقع ُب الفضيحة، كالرمي بالزنا ك٫ب

فهو أخص من مطلق الكذب؛ ألف البهتاف ال بدَّ أف يكوف معو فضيحة، ٖبالؼ الكذب 
 فإنو أعم من أف يكوف معو فضيحة أك ال.

                                                

 (.ٕٖٓ/ّكشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب ) (ُ)
هتذيب اللغة، (، ِْْ/ُ )الصحاح(، للجوىرم )ُب (، كانظر: مادة: )ّٔت(ُّٖ/ٓ( انظر: تفسّب القرطيب )ِ)

 (. ُِّ/ٔلألزىرم )
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 أف رسوؿ اهلل  عبادة بن الصامت عن  :كقد جاء ُب ا٢بديث 
كم، ا، وًل تسرقوا، وًل تزنوا، وًل تقتلوا أوًلد بايعوني على أف ًل تشركوا باهلل شيئً قاؿ: ))

. (ُ)(( ا٢بديثوًل تأتوا ببهتاف تفترونو بين أيديكم وأرجلكم، وًل تعصوا في معروؼ
 (؛ أم: ٚبتلقونو كتتقولونو من عند أنفسكم. تفَبكنوفقولو: )

ِ حمس :كقاؿ اهلل  َٚ ةِاَّللٍّ َْ يُْْشِْك ْن 
َ
َّ لََعَ أ َٜاُت ُحَتايِْهَٜ ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ا انلٍِِّبَّ إِذَا َجاَءَك ال َٟ حَّ

َ
يَا أ

يْدِ طَ 
َ
ُٝ َبنْيَ أ ََتِيَٜ ٍْ َخاٍن َح ْٟ تنَِي ةُِت

ْ
َْ يَأ ٍّٚ َو ُٞ َد َْ ْو

َ
َٚ أ ُخْٖ ِْ َْ َح َْ يَْزجنَِي َو َٚ َو َْ يَْْسِْر ٍّٚ يْئًا َو ِٟ ي

 ٌٗ ٠ٌر رَِخً ٍُ َ َد َ إِنٍّ اَّللٍّ ٍّٚ اَّللٍّ ُٟ َ ٍّٚ َواْشخَْيٍِْر ل ُٟ ْهُروٍف َذَتايِْه َ٘ َّ ِِف  َٜ َْ َحْهِػً ٍّٚ َو ِٟ رُْجِٖ
َ
 ىجسَوأ

 [.ُِ]ا٤بمتحنة:
َٜاِت حمس :كالبهتاف إ٭با يكوف ُب الباطل كما قاؿ اهلل  ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ِٜ٘نَِي َوال ْؤ ُٙ ْ َٚ يُْؤُذوَن ال ِي َواَّلٍّ

ًٜا تِي ُ٘ ا  ًٙ َخاًٛا ِإَوثْ ْٟ ٠ُٖا ُب َٙ ِد اْخَخ َِ تََصُت٠ا َذ ْْ ا ا َ٘  [.ٖٓ]األحزاب: ىجسةَِيْْيِ 
. كقاؿ (ِ)ل ُب كجهو"أف يقاؿ لو الباط :"كأصل البهت : قاؿ اإلماـ النوكم

"البػىٍهت: استقبالك بأمر تٍقًذفيو بو كىو منو برمء ال يعلمو" : صاحب )العْب(
. كقد (ّ)

 يكوف البهت ُب غيبة.
الغيبة كاإلفك  :الغيبة ثالثة أكجو كلها ُب كتاب اهلل  : قاؿ ا٢بسن

 كالبهتاف. 
 أف تقوؿ ُب أخيك ما ىو فيو. يفه (:الغيبة)فأما 
 فأف تقوؿ فيو ما بلغك عنو.  (:كاإلف)كأما 
 . (ْ)فأف تقوؿ فيو ما ليس فيو (:البهتاف)كأما 

                                                

 [.َُٕٗمسلم ][، ْٖٕٔ، ُِّٕ، َُٖٔ، ِّٖٗ، ُٖرم ]صحيح البخا( ُ)
 (.ُِْ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ِ)
 (.ُْٓ/ُ(، عمدة القارم )ُِّ/ٔ(، كانظر: هتذيب اللغة )ّٓ/ْالعْب ) (ّ)
 (.ّّٓ/ُٔ(، تفسّب القرطيب )ّّْ/ٓت كالعيوف( )( انظر: تفسّب ا٤باكردم )النكْ)
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يقوؿ: لو مر بك رجل أقطع،  قاؿ: ٠بعت معاكية بن قيرة   كعن شعبة
 .(ُ)فقلت: ىذا أقطع كاف غيبة. قاؿ شعبة: فذكرتو أليب إسحاؽ فقاؿ: صدؽ

 
 والعالج:البهتاف واإلفك ثانًيا: الوقاية من آفات 

ُب  -٩با تقدـ-كالعالج: ما قيل  البهتاف كاإلفكقاؿ ُب أسباب الوقاية من آفات ي
أسباب الوقاية من آفات الغيبة كالنميمة، كما تقدـ من قبل ُب بياف أسباب الوقاية من آفات 

، قذؼ احملصنات ا٤بؤمنات الغافالتمن آفات  الوقايةالكذب، كما سيأٌب بيانو ُب أسباب 
 . من آفات اللساف كالعالجأسباب الوقاية العامة  كما سيأٌب كذلك ُب

 
 

                                   
 

  

                                                

 (.ّّْ/ٔ(، آّالسة كجواىر العلم )ُُٓ/ٓ(، احملرر الوجيز )َّٕ/ِِ( انظر: تفسّب الطربم )ُ)
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ػ

 اضخطدوناضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شذفػاضطحصظاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

  :قذؼ المحصناتأوًًل: التحذير من 
ا٤بنكرة، كا٤بتوعد عليها بالعذاب ُب اآلخرة، كىي من كبائر  فات اللسافآإف من  

 الذنوب: قذؼ احملصنات ا٤بؤمنات الغافالت. 
ًَا حمس :قاؿ اهلل  جْ ٠ُٜا ِِف ادلَّ َٜاِت ُٕهِ ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ِت ال َٓ َٜاِت إَْياٌِ ْدَػ ُٙ ْ َٚ يَْرُم٠َن ال ِي إِنٍّ اَّلٍّ

 ٌٗ ْٗ َنَذاٌب َنِلً ُٟ َ ِخَرةِ َول ٌْ ٠َُٖن  Gَوا َٙ ا ََك٠ُٛا َحْه َٙ ِ ْٗ ة ُٟ رُْجُٖ
َ
ْٗ َوأ ِٟ يِْدي

َ
ْٗ َوأ ُٟ لِْصنَخُ

َ
ْٗ أ ِٟ ُد َنًَْٖ َٟ ي٠ََْم تَْظ

H  تنُِي ُٙ ْ ََّ ال ٠َ اْْلَ ُٞ  َ نٍّ اَّللٍّ
َ
٠َُٙن أ ٍَّ َويَْهَٖ ُٗ اْْلَ ُٟ َٜ ُ دِي ُٗ اَّللٍّ ِٟ هٍِذ ي٠ًٌَُِّ َ٘  [.ِٓ-ِّ]النور: ىجسIي٠َْ

اجتنبوا السبع قاؿ: ))  النيب عن عن أيب ىريرة  :كجاء ُب ا٢بديث
الشرؾ باهلل، والسحر، وقتل النفس التي ((، قالوا: يا رسوؿ اهلل كما ىن؟ قاؿ: ))الموبقات

حـر اهلل إًل بالحق، وأكل الربا، وأكل ماؿ اليتيم، والتولي يـو الزحف، وقذؼ 
 .(ُ)((المحصنات المؤمنات اليافالت

َٚ يَْرُم٠َن احمس :قولو  ِي َٜاتِ إِنٍّ اَّلٍّ ْدَػ ُٙ ْ أم: العفائف ٩با رمْب بو من الفاحشة.  ،ىجسل
تِ حمس َٓ ِ ، كال من مقدماهتا (ِ)عنها على اإلطالؽ ٕبيث ٓب ٱبطر ببا٥بن شيء منها ىجسإَْياٌ

. ففيها من الداللة على كماؿ النزاىة ما ليس ُب )احملصنات(، أم: السليمات الصدكر  أصالن

                                                

 [.ٖٗ[، مسلم ]ٕٖٓٔ، ِٕٔٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (: "الغفلة عن الشيء: ىي أال ٱبطر ذلك ببالو".ُِٔ)ص: (التعريفات) ُب( قاؿ ِ)
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َٜاحمس التقيات القلوب عن كل سوء. ِ٘ ْؤ ُٙ ْ أم: ا٤بتصفات باإلٲباف بكل ما ٯبب أف يؤمن  ،ىجستِ ال
بو من الواجبات كاحملظورات كغّبىا، إٲباننا حقيقيِّا تفصيليِّا كما ينبئ عنو تأخّب ا٤بؤمنات عما 

 . (ُ)قبلها مع أصالة كصف االٲباف
"كا٤براد باحملصنات ىنا: العفائف، كبالغافالت: الغافالت  : قاؿ اإلماـ النوكم

 .(ِ)كما قذفن بو" عن الفواحش
كأٝبع ا٤بسلموف  .ك"ناب ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجاؿ : قاؿ ابن بطاؿ

، كأف من قذؼ حرِّا عفيفنا  أف حكم احملصنْب ُب القذؼ كحكم احملصنات قياسنا كاستدالالن
 ة مؤمنة. كجاءت األخبار عن النيب رَّ كمن قذؼ حي   ،ٜبانوف مؤمننا عليو ا٢بدُّ 

احملصنات، كأف ذلك من الكبائر. قاؿ ا٤بهلب: إ٭با ٠باىا رسوؿ اهلل  يرم بالتغليظ ُب
  موبقات؛ ألف اهلل نار جهنم" إذا أراد أف يأخذ عبده ّٔا أكبقو ُب(ّ). 

كمن شأف كثّب من الظلمة أهنم مع ظلمهم يستطيلوف بألسنتهم على من ظلموه، 
ُ حمس :كينالوف من عرضو. كقد قاؿ اهلل  َٗ َْ َُيِبَّ اَّللٍّ ْٚ ُكِٖ َ٘  ٍّْ

ِ ٠ِْل إ َِ َٚ إْ ِ٘ ٠ءِ  َر ةِالصَّ ْٟ  اْْلَ
ا ًٙ ًًِٙها َنًِٖ ُ َش َٜاِت ةَِيْْيِ حمس :كقاؿ  [،ُْٖ]النساء: ىجسَوََكَن اَّللٍّ ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ِٜ٘نَِي َوال ْؤ ُٙ ْ َٚ يُْؤُذوَن ال ِي َواَّلٍّ

ًٜا تِي ُ٘ ا  ًٙ خَاًٛا ِإَوثْ ْٟ ٠ُٖا ُب َٙ ِد اْخَخ َِ تََصُت٠ا َذ ْْ ا ا  [.ٖٓ]األحزاب: ىجسَ٘

"كىذا ىو البهت البْب أف ٰبيٍكىى أك يػينػٍقىلى عن ا٤بؤمنْب  :قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب 
 .(ْ)كا٤بؤمنات ما ٓب يفعلوه، على سبيل العيب كالتػَّنػىقًُّص ٥بم"

  

                                                

 (.ُٓٔ/ٔتفسّب أيب السعود ) انظر:( ُ)
 (.ْٖ/ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ِ)
 (.ِٖ/ِْ(، كانظر: عمدة القارم )ْٖٗ/ٖ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ّ)
 (.َْٖ/ٔ( تفسّب ابن كثّب )ْ)
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إف من قاؿ: )) عن النيب   عن سعيد بن زيد :كقد جاء ُب ا٢بديث
 .(ُ)((اًلستطالة في عرض المسلم بيير حق :أربى الربا

: إطالة اللساف. كأصل التطاكؿ: استحقار الناس كالَبفع عليهم، ((اًلستطالة))ك
كالوقيعة فيهم. بنحو قذؼ أك سب. كأصل الربا: الزيادة كالكثرة لغة، كأما شرعنا فهو معركؼ 
بأنواعو احملرمة ُب كتب الفقو، كإ٭با يكوف ىذا أشدىا ٙبرٲبنا؛ ألف العرض عند أرباب الكماؿ 

أف يتناكؿ  :كاالستطالة ُب عرض ا٤بسلم : قاؿ البيضاكم لنفس من ا٤باؿ.أعز على ا
منو أكثر ٩با يستحقو على ما قاؿ لو أك أكثر ٩با رخص لو فيو كعده من عداده، ٍب فضلو 
على سائر أفراده؛ ألنو أكثر مضرة كأشد فسادنا؛ فإف العرض شرعنا كعقالن أعز على النفس من 

 ا٤باؿ، كأعظم منو خطرنا.
كقد قالوا: إف عرض اإلنساف كلحمو، كأنو كما ٰبـر أكل ٢بمو ٙبـر االستطالة ُب 

 عرضو.
على حل استباحة العرض ُب مواضع ٨بصوصة، كجرح الشاىد، كذكر  ((بيير حق)) 

مساكئ ا٣باطب كا٤ببتدعة كالفسقة على قصد التحذير. كقوؿ الدائن ُب ا٤بماطل: )مطلِب 
 .(ِ) الفركعحقي(، ك٫بو ذلك ٩با ىو مبْب ُب

قذؼ احملصنات ا٤بؤمنات الغافالت من صور الكذب الٍب تتناكؿ كيتبْب ٩با تقدـ أف 
العرض، كىي من الضركرات ا٣بمس الٍب أتت الشريعة برعايتها كاحملافظة عليها؛ كلذلك كاف 

ألف العرض عند أرباب الكماؿ أعز على النفس من  الطعن ُب العرض عظيم ا٣بطر كاألثر؛
 .-ما تقدـك-ا٤باؿ 

                                                

[، ُُِِٕ[، كالبيهقي ]ّٕٓ[، كالطربا٘ب ]ُِْٔ[، كالبزار ]ْٕٖٔ[، كأبو داكد ]ُُٓٔأخرجو أٞبد ] (ُ)
(: "ركاه أٞبد، كالبزار كرجاؿ أٞبد رجاؿ الصحيح غّب نوفل َُٓ/ٖ)  [. قاؿ ا٥بيثميَُُٕضياء ]كال

 بن مساحق، كىو ثقة".
 (.ُّٓ/ِ(، فيض القدير )ُّٖٓ/ ٖ( انظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ِ)
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  : حساف بن ثابتقاؿ 
 ًعٍرًض ُب ا٤باؿً ػػدى العٍ ػػال بىارىؾى اهللي بى       وي سي نّْ إب ال أدى ػػػي ٗبضً رٍ وفي عً صي أى              
 (ُ)اؿً تى كلٍستي لًلًعٍرًض إف أٍكدىل ٗبيحٍ      وي عي أٍٝبى ل فى دى كٍ أحتاؿي للماًؿ إف أى       

 
 والعالج: صنات المؤمنات اليافالتقذؼ المحثانًيا: الوقاية من آفات 

 :إقامة ا٢بدكد الٍب شرعها اهلل  - ُ
بعبادتو كطاعتو، كًفٍعل ما أمر بو، كاجتناب ما هنى عنو، كحدَّ حدكدنا؛  أمرى اهلل 

كلردع آّرمْب، كمن تسوؿ لو نفسو  ٢بفظ مصاّب عباده، كتقرير األمن، كاطراد العمراف،
 الشركر كالفساد ُب األرض. باقتفاء أثرىم، ك٤بنع انتشار

كنعمة على ا١بميع، فهي للمحدكد طهرة من إٍب  ،فا٢بدكد رٞبة من اهلل  
ا٤بعصية، ككفارة عن عقأّا األخركم، كىي لو كلغّبه رادعة عن الوقوع ُب ا٤بعاصي، فهي أماف 
كضماف للعباد على دمائهم كأعراضهم كأموا٥بم، كبإقامتها يصلح الكوف، كيسود األمن 

ْٗ ِِف حمس :كالعدؿ، كٙبصل الطمأنينة، كبَبكها ينتشر الشر، كيكثر الفساد، قاؿ اهلل  َوَُٕس
٠نَ  ُِ ْٗ َتخٍّ ِْلَاِب ََٕهٍُّٖس

َ َْ وَِّل ا
ُ
ًَاةٌ يَا أ  [.ُٕٗ]البقرة: ىجسإَِِْػاِص َخ

اإلسالـ دين مبِب على العدؿ كالرٞبة كاحملبة، كتقرير حقوؽ اإلنساف، كأفَّ نفسى كل 
كعرضو من احملرمات على غّبه من أبناء جنسو بصرؼ النظر عن دينو كمذىبو  إنساف كمالو

كعنصره كجنسيتو، فال ٯبوز االعتداء عليها ٕباؿ من األحواؿ؛ فلم تشرع ا٢بدكد الشرعيَّة إالَّ 

                                                

 :عُبكا٤ب، أحفظ (:أصوف) ىػ[. كقولو:ُُْْ(، دار الكتب العلمية، بّبكت ]ُِٗ)ص: ديواف حساف بن ثابت (ُ)
 (:أكدل. ك)كال خّب ُب بقاء ا٤باؿ بعد ذىاب العرض ،إ٘ب أبذؿ مإب ٢بفظ عرضي كيال يلحقِب عيب كمذمة

أزرل . ك)كال توجد طريق السَبجاع العرض لو ذىب ،أ٘ب أجد طرقا كثّبة ١بمع ا٤باؿ إذا ذىب :كا٤بعُب ،ىلك
 (.ِّٓ/ِم )للتربيز  ،شرح ديواف ا٢بماسة .عابو (:بو
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لصيانة ىذه الضركرات ا٣بمس: )الدّْين كالنَّفس كالنَّسب كالعقل كا٤باؿ(، كٞباية ىذه ا٢بقوؽ 
 لها، كما ىو مقرر ُب أصوؿ التشريع اإلسالمي.اإلنسانية ك

كم بإقامة  كالقائم على إقامة ا٢بدكد: الدكلة الٍب تستند إٔب القانوف كالتشريعات، فال ٰبي
كما -حد من قبل أفراد أك ٦بموعات، كال يقاـ حد إال بعد استيفاء الشركط، كانتفاء ا٤بوانع 

كم بذلك إال  -تقدـ  العلم، كا٤بعركفوف بالورع كالتقول. القضاة الراسخوف ُبكال ٰبى
 . -كما تقدـ-كٰبـر القذؼ ُب اإلسالـ، كىو كبّبة من الكبائر  

 ٜبانوف فىحىدُّهي  ٧بصنة، أك ٧بصننا قذؼ إذا ا٢بٍيرَّ  ا٤بكىلَّفى  أف ُب الفقهاء بْب خالؼ كال
ء بأف جلدة، كمنع قبوؿ شهادتو إال إذا ثبت صحة قولو باألدلة، كىو شهادة أربعة شهدا

َٚ حمس :ا٤بقذكؼ كقع ُب الزنا؛ لقوؿ اهلل  ِي َٜاتِ  يَْرُم٠نَ  َواَّلٍّ ْدَػ ُٙ ْ ٍّٗ  ال ْٗ  ثُ َ ح٠ُا ل
ْ
ْربََهثِ  يَأ

َ
َداءَ  ةِأ َٟ  ُط

 ْٗ ُٞ و اجنِيَ  ٌَاْجِِلُ َٙ ةً  َث َْ  َجِْلَ َت٠ُٖا َو ِْ ْٗ  َت ُٟ َ اَدةً  ل َٟ ةًَدا َط
َ
َّ  أ ِ وَٕه

ُ
ُٗ  َوأ ٠نَ  ُٞ ُِ اِش ٍَ  [. ْ]النور: ىجسإْ

 ٧بصننا، يكوف أف -كالنساء الرجاؿ من بقذفو ا٢بد ٯبب الذم- قذكؼا٤ب ُب كيشَبط
 الزنا. عن كالعفة كا٢برية، كاإلسالـ، كالعقل، البلوغ،: القذؼ ُب اإلحصاف كشركط
 :ا٢بكمة من مشركعية حد القذؼك 
أ. صيانةي أعراض الناس، كمنع إشاعة الفاحشة ُب ا٤بؤمنْب؛ ألفَّ شيوع ىذا الفعل ٯبرّْئ  
 ء على ا٣بوض ُب أعراض الناس.السفها

 ب. أف يتنبوى النَّاسي إٔب خطورة ىذا الفعل، كآثاره، كعواقبو.
ج. صيانةي اللساف عن قوؿ الفحش، كعن التعجل ُب الكالـ، كالتسرع ُب ا٢بكم دكف 

 تثبت كتبْب.
د. صيانة العالقات بْب الناس، ألفَّ ىذا الفعل قد يكوف سببنا لعدكات أك حركب. 

 ُب العالقات بْب الناس أف تكوف قائمة على احملبة كاأللفة كالسَب، كحسن الظن.كاألصل 
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ىػ. التأكيد على ٙبرير األخبار كتوثيقها، كالتَّثبتي من صحَّتها كسالمتها، كاإلعراض عن 
 ٠باع الشائعات، كالتحذير منها.

٧باباة.  أف تكوف ا٢بدكد قائمة على العدؿ ُب سائر األحكاـ من غّب ٛبييز، كال - ِ
وِ حمس :قاؿ اهلل 

َ
ْٗ أ ِصُس ٍُ جْ

َ
ِ َول٠َْ لََعَ أ َداَء َّلِلٍّ َٟ ا٘نَِي ةِإِِْْصِؿ ُط ٠ُٛ٠ا ٠ٍَُّ ُْ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَا أ

 
َ
٠َى أ َٟ ْ َٓ حَتٍّتُِه٠ا ال ا ٌَ َٙ ْوََّل ةِِٟ

َ
ُ أ ْو ًٌَِِْيا ٌَاَّللٍّ

َ
ًًّا أ ْٚ َىِٜ َُْربنَِي إِْن يَُس

َ َْ ِٚ َوا يْ ْن َتْهِدل٠ُا ِإَوْن ح٠َُْٖوا ال٠َْادِلَ
٠َُٖن َختًِْيا َٙ ا تَْه َٙ ِ َ ََكَن ة ْو ُتْهرُِؽ٠ا ٌَإِنٍّ اَّللٍّ

َ
٠ُٜا حمس :كقاؿ  [،ُّٓ]النساء: ىجسأ َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَا أ

ٍّْ تَْهدِ  َٜآُن ٠ٍَُْم لََعَ أَ ْٗ َط ٍُّٜس َ٘ َْ ََيْرِ َداَء ةِإِِْْصِؿ َو َٟ ِ ُط ا٘نَِي َّلِلٍّ ٠ُٛ٠ا ٠ٍَُّ ُْرَُب ُْ
َ
٠َ أ ُٞ ل٠ُا اْنِدل٠ُا 

٠َى ِْ ْٗ ٌَاْنِدل٠ُا َول٠َْ ََكَن َذا ُُْرََب حمس :كقاؿ  [،ٖ]ا٤بائدة: ىجسلِٖخٍّ كقاؿ  [،ُِٓ]األنعاـ:  ىجسِإَوَذا ُُُْٖخ
ِصِفنيَ حمس: اهلل  ِْ ُٙ ْ َ َُيِبَّ ال  [.ِْ]ا٤بائدة: ىجسإِنٍّ اَّللٍّ

ائعة، كالتحذير منو، زجر من ٰبدث بكل ما ٠بع دكف تبْب كال تثبت، أك يشيع ش - ّ
َداءَ حمس :كمطالبتو بالدليل. قاؿ اهلل  َٟ ْربََهثِ ُط

َ
ح٠ُا ةِأ

ْ
ْٗ يَأ َ ٍّٗ ل َٜاِت ثُ ْدَػ ُٙ ْ َٚ يَْرُم٠َن ال ِي َواَّلٍّ
٠نَ  ُِ اِش ٍَ ُٗ إْ ُٞ  َّ ِ وَٕه

ُ
ةًَدا َوأ

َ
اَدةً أ َٟ ْٗ َط ُٟ َ َت٠ُٖا ل ِْ َْ َت ةً َو اجنَِي َجِْلَ َٙ ْٗ َث ُٞ و كقاؿ  [،ْ]النور: ىجسٌَاْجِِلُ

: حمس ُٗ ُٞ  ِ َّ ِنَْٜد اَّللٍّ ِ وَٕه
ُ
َداءِ ٌَأ َٟ ح٠ُا ةِالظَّ

ْ
ْٗ يَأ َ َداءَ ٌَإِذْ ل َٟ ْربََهثِ ُط

َ
َْ َجاُءوا َنًَِْٖٝ ةِأ ل٠َْ

  [.ُّ]النور: ىجسإََْكذِة٠ُنَ 
 أف يذكد ا٤بسلم عن عرض أخيو: - ْ

ٍردىاء  من رَدَّ عن قاؿ: )) عن النيب  جاء ُب ا٢بديث: عن أيب الدَّ
 .(ُ)((و رَدَّ اهلل عن وجهو النَّار يـو القيامةِعْرِض أخي

                                                

[، كقاؿ: "حديث حسن". كأخرجو أيضنا: ابن أيب الدنيا ُب ُُّٗ[، كالَبمذم ]ِّٕٔٓد ]أخرجو أٞب (ُ)
 [.َِٓ)الصمت( ]
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ُب  -٩با تقدـ-كالعالج: ما قيل  قذؼ احملصناتكيقاؿ ُب أسباب الوقاية من آفات 
أسباب الوقاية من آفات الكذب كالغيبة كالنميمة، كما سيأٌب كذلك ُب أسباب الوقاية العامة 

 .من آفات اللساف كالعالج
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 واضخطدوناضحاديػاضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اضطجادضظػباضباطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 :المجادلة بالباطل أوًًل: التحذير من
يدعوف إٔب ىذا الدين با٢بكمة ا٤بوعظة ا٢بسنة،  إف الدعاة ىم كيرَّاثي األنبياء 

 ،كأحكمها، كىم ُب ذلك ٨بلصوف هلل كٯبادلوف بالٍب ىي أحسن، بأنفع مسالك ا١بدؿ 
 كال غاية ٥بم إال إظهار ا٢بق كبيانو، كاستنقاذ ا٣بصم من دركات ا١بهل إٔب نور ا٤بعرفة.

كا٢بوار اإلٯبايب ىو أىم كسيلة من كسائل اإلقناع كإظهار ا٢بق، كما أنو من كسائل 
 التواصل كاإلصالح كالَببية كالدعوة. 

لية ا٢بق، كانكشاؼ زيف الباطل،  كىو من أسباب كال ٱبفى ما لو من أثر ُب ٘ب
حيث يقرب كجهات النظر، كيرفع اللبس كاإلشكاؿ، كيزيل الضغائن،  ،التآلف بْب الناس

كيدرء الفًب، كينشر احملبة، كيبِب عالقات إٯبابية بْب الناس، كاالرتقاء إٔب ما ىو أصلح من 
 اآلراء بالنسبة لألفراد كآّتمعات كالدكؿ.

 ن كسائل التواصل اإلٯبايب كبناء العالقات االجتماعية النافعة.كىو م
كا١بدؿ لو ضوابط كحدكد، كٰبتاج إٔب العلم كا٢بكمة كاألدب، كالقراءة الدقيقة للواقع، 

 كفهم مقاصد التشريع، كفقو ا٤بآالت.
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الفرقة كالتقاطع كالتدابر بْب ؛ فهو يورث ا١بدؿ بالباطل :آفات اللساف أعظم منإف ك 
كالباعث عليو: االعتداد إيغار صدكر بعضهم على بعض، كىو من أسباب سلمْب، ا٤ب

 بالذات، كنصرة النفس، كالتعصب، كاتباع ا٥بول. 
إفَّ ا١بدؿ إذا ٓب يكن قائمنا على أساس من العلم كا٤بوضوعية، أك كانت الغاية منو: 

ىن، كبعيد النظر، االنتصار للنفس، كأيضنا إذا ٓب يكن من يتصدل إلظهار ا٢بق حاضر الذ
كقادرنا على إقامة ا٢بجة على خصمو، ككاف عاجزنا عن ردّْه إٔب مسلمات عقلية متفق عليها، 

، يلبس ا٢بق بالباطل، كيصدُّ عن ا٥بداية، قاؿ اهلل  ْٚ حمس :فإنو جدؿ مذمـو َ٘ َٚ انلٍّاِس  ِ٘ َو
ِ ةَِيْْيِ نٍِْٖم َويَتٍّتُِم ُُكٍّ َطًَْفاٍن مَ  ُٝ  3رِيٍد َُيَادُِل ِِف اَّللٍّ َّٖ ُٝ يُِؾ ٍّٛ

َ
هُ ٌَأ ٍّْ ْٚ ح٠ََ َ٘  ُٝ ٍّٛ

َ
خَِب َنًَِْٖٝ أ ُْ

هِْيِ  ِديِٝ إََِل َنَذاِب الصٍّ ْٟ َْ حمس[، ْ -ّج:]ا٢ب ىجس4َويَ ِ ةَِيْْيِ نٍِْٖم َو ْٚ َُيَادُِل ِِف اَّللٍّ َ٘ َٚ انلٍّاِس  ِ٘ َو
ٍِْٜي  ُ٘ َْ ِْخَاٍب  ًدى َو ُٞ8  ِٔ ْٚ َشبًِ ٍّٔ َخ ِ  ذَاِّنَ ِنْفٍِِٝ ِْلُِؾ َٚ حمس :كقاؿ  [،ٗ -ٖ]ا٢بج: ىجساَّللٍّ ِي اَّلٍّ

 ْٗ ُٞ حَا
َ
ِ ةَِيْْيِ ُشَْٖفاٍن أ َٚ َُيَادِل٠َُن ِِف آيَاِت حمس :كقاؿ  ،[ّٓ]غافر: ىجسَُيَادِل٠َُن ِِف آيَاِت اَّللٍّ ِي إِنٍّ اَّلٍّ

ْٗ ةَِتإِيًِ ُٞ ا  َ٘ ٍّْ ِْْْبٌ 
ِ ْٗ إ ْٗ إِْن ِِف ُغُدورِِٞ ُٞ حَا

َ
ِ ةَِيْْيِ ُشَْٖفاٍن أ  .[ٔٓ]غافر: ىجسِٝ اَّللٍّ

ٍب من ا١بداؿ ما يكوف ٧بمودنا مرضيِّا، كمنو ما يكوف مذمومنا " : يقوؿ ا١بويِب
٧برمِّا؛ فا٤بذمـو منو ما يكوف لدفع ا٢بق، أك ٙبقيق العناد، أك ليلبس ا٢بق بالباطل، أك ٤با ال 

جوه إٔب غّب ذلك من الو  يطلب بو تعرؼ كال تقرب، أك للمماراة كطلب ا١باه كالتقدـ..
ًْ حمس ُب كتابو على ٙبرٲبها، فقاؿ: اهلل  ا٤بنهي عنها، كىي الٍب نصَّ  ٍّْ َجَد

ِ َّ إ َ ب٠ُهُ ل ا ََضَ َ٘

٠ُٙنَ  ْٗ ٠ٌَُْم َخِػ ُٞ  ْٔ ِ حمس كقاؿ تعأب: [،ٖٓ]الزخرؼ: ىجسةَ
ْٚ ُُكّ ِ٘ ٍّٜاِس  ْرآِن لِٖ ُِ َذا إْ َٞ َٜا ِِف  ْذ ْد َِصٍّ َِ َوَٕ

ْزََثَ ََشْ 
َ
نَْصاُن أ ِ

ِْ ٍٔ َوََكَن ا َر َ٘ ًْ  . (ُ)"كغّبٮبا من اآليات [..ْٓ]الكهف: ىجسٍء َجَد
  

                                                

 (.ِّ -ِِ( الكافية ُب ا١بدؿ، للجويِب )ص:ُ)
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ِ ةَِيْْيِ نٍِْٖم حمس :ُب تفسّب قولو  قاؿ األلوسي  ْٚ َُيَادُِل ِِف اَّللٍّ َ٘ َٚ انلٍّاِس  ِ٘ َو
ِْٜيٍ  ُ٘ َْ ِْخَاٍب  ًدى َو ُٞ  َْ فإهنم ٯبادلوف ُب ذات اهلل  ؛يشّب إٔب أىل ا١بدؿ من الفالسفة: "ىجسَو

كال  ،ألهنم ال يعتربكف كالـ الرسل  ؛لك عند التحقيقكذ  تعأب كصفاتو 
كمع ىذا فشؤكف اهلل جل كعال  ،كأكثر علومهم مشوب بآفة الوىم ،الكتب ا٤بنزلة من السماء
. ٗبعُب أف العقل ال يستقل بإدراكها؛ لقصوره؛ كألهنا خارج (ُ)"طور ما كراء طور العقل

، كىو نور الوحي كالنبوة، كما قاؿ ضيء بونور إ٥بي يستحدكده، كمن ىنا كانت حاجتو إٔب 
: تنِيٌ حمس ُ٘ ِ ٠ٌُٛر َوكَِخاٌب  َٚ اَّللٍّ ِ٘  ْٗ  قد سدت أبواب الوصوؿ إالَّ ف [،ُٓ]ا٤بائدة: ىجسَُْد َجاَءُز

َٔ حمس :، كما قاؿ  على متبع للرسوؿ ُٝ ُشتُ َتَم رِْؽ٠َاَٛ ِٚ اتٍّ َ٘  ُ ِْٟدي ةِِٝ اَّللٍّ َح
َٚ إلَّ  ِ٘  ْٗ ُٟ ِم َويُْخرُِج َٓ اٍط ُمْصَخًِِمٍ الصٍّ ْٗ إََِل ِِصَ ِديِٟ ْٟ اِت إََِل انل٠َّرِ بِإِذِِْٛٝ َويَ َٙ  [. ُٔ]ا٤بائدة: ىجسُٖ

 ، فالذين يتبعوف هنج الفالسفة دكف االستضاءة بنور الوحي فإهنم يضلوف عن ا٢بقّْ
بل قد يهدـ الواحد منهم  كيناقض بعضهم بعضنا، فيهدـ الالحق منهم ما أتى بو السابق،

، كما سطركه مبِب على أكىاـ كخياالت كعقو٥بم ُب ظلمات بعضها فوؽ بعضق، قولو الساب
 كنظريات ٓب تثبت.

: ا َُيَادُِل ِِف حمس :كما قاؿ   ،ُب آيات اهلل جداؿ الكفار  كمن ا١بدؿ ا٤بذمـو َ٘

ُروا ٍَ َٚ َز ِي ٍّْ اَّلٍّ
ِ ِ إ جداؿ لردّْ يعِب: ُب آياتو الظاىرة، كحججو البينة، فهو  [،ْ]غافر: ىجسآيَاِت اَّللٍّ

، كالَبكيج للباطل، كما قاؿ  ِٔ حمس ُب آية أخرل: ا٢بقّْ ـِ ُروا ةِاِْلَا ٍَ َٚ َز ِي َويَُجادُِل اَّلٍّ
ُزًوا ُٞ ِْٛذُروا 

ُ
ا أ َ٘ َُذوا آيَاِِت َو ٍَّ َواُتٍّ وََجاَدل٠ُا حمس : كقولو [،ٔٓ]الكهف: ىجسِْلُْدِخُؾ٠ا ةِِٝ اْْلَ

 ٍَّ ِٔ ِْلُْدِخُؾ٠ا ةِِٝ اْْلَ ـِ   [.ٓفر:]غا ىجسةِاِْلَا

                                                

 (.ُُْ/ُِركح ا٤بعا٘ب )( ُ)
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كاتفق العلماء على أف مدارسة العلم " :قاؿ العالمة ٧بمد الطاىر بن عاشور 
كاتفقوا على أف آّادلة ُب إنكار ا٤بنكر كإقامة . كا٤بناظرة فيو ليست من ا١بداؿ ا٤بنهي عنو

  .(ُ)..اْب"فا٤بنهي عنو ىو ما ٯبر إٔب ا٤بغاضبة كا٤بشاٛبة ،حدكد الدين ليست من ا٤بنهي عنو
كمفتاحا بركة ال يضل  ،إف ا٤بشورة كا٤بناظرة بابا رٞبة":  ؿ عمر بن عبد العزيزقا

 .(ِ)"كال يفقد معهما حـز ،معهما رأم
: جدؿ قـو نوح  َُال٠ُا يَا ٠ُُٛح َُْد حمس :كما قاؿ اهلل ، كمن ا١بدؿ ا٤بذمـو

 ْٜ ُْ ا حَهُِدَٛا إِْن  َٙ ِ َٜا ة ِ ح
ْ
ْزََثَْت ِجَدانَلَا ٌَأ

َ
َٜا ٌَأ ادِرنِيَ َجاَدِْلَ َٚ الػٍّ ِ٘  [.ِّ]نوح: ىجسَج 

أف يتهربوا من ا٤بناظرة بعد أف ألزمهم با٢بجج، كأهنم ليسوا  أراد قـو نوح 
مستعدين لالقتناع با٢بجج مهما كانت دامغة؛ حيث إهنم قد أصموا آذاهنم عن السماع، فلم 

من عقاب، كىو  تعد تنفعهم قوة ا٢بجة، كال كضوح الدليل. فتحدكه أف يأتيهم ٗبا توعدىم بو
 ال ٲبلك إنزاؿ العقاب، كال يستطيع رفعو إف نزؿ، كٓب تنفعهم النصيحة، فكانوا من ا٤بغرقْب.

٠هُ َوَِّف حمس: كقاؿ اهلل  ُٟ َِ ٍْ ْن َح
َ
ًٍّٜث أ ِز

َ
ْٗ أ ِٟ ِ َّ وََجَهَْٖٜا لََعَ ٠ُُُٖب ْٚ يَْصَخُِٙم إَِْلْ َ٘  ْٗ ُٟ ِْٜ٘ َو

ْٗ َوًُْرا ِإَوْن يََرْوا ُُكٍّ آيَ  ِٟ ِ ُروا إِْن آَذاٛ ٍَ َٚ َز ِي ٠ُل اَّلٍّ ُِ َّ َح ا َخِتٍّ إَِذا َجاُءوَك َُيَادِل٠َُٛ َٟ ِ ٠ُٜا ة ِ٘ َْ يُْؤ ٍث 
ٕنِيَ  وٍّ

َ َْ ُْي ا ـِ َشا
َ
ٍّْ أ

ِ َذا إ  [.ِٓ]األنعاـ: ىجسَٞ
ٍّٜثً حمس :فقولو  ِز

َ
ْٗ َوًُْراحمسأم: أغطية؛ لئالَّ يفقهوا القرآف،  ،ىجسأ ِٟ ِ أم:  ،ىجسَوَِّف آذَاٛ

ا حمس :فػىهيم كما قاؿ  ا عن السماع النافع،صممن  َٙ ِ َُ ة ِي َحْٜهِ ِٔ اَّلٍّ َر َٙ َْ ُروا  ٍَ َٚ َز ِي ُٔ اَّلٍّ َر َ٘ َو
َْ َحْه٠ُِِٖنَ   ْٗ ُٟ ٌٗ ُخْنٌ َذ ٌّٗ ةُْس ٍّْ ُدََعًء َوَِٛداًء ُغ

ِ ُم إ َٙ ِإَوْن حمس: كقولو [، ُُٕ]البقرة: ىجسَْ يَْص
ا َٟ ِ ٠ُٜا ة َْ يُْؤِ٘ ال يؤمنوا  ات كالدالالت كا٢بجج البيناتأم: مهما رأكا من اآلي، ىجسيََرْوا ُُكٍّ آيٍَث 

ْٗ َول٠َْ حمس: كال إنصاؼ، كما قاؿ  ،ّٔا. فال فػىٍهم عندىم ُٟ َه َٙ ْش
َ ََ ا  ْٗ َخْْيً ِٟ ُ ذًِ َٗ اَّللٍّ َول٠َْ َنِٖ

                                                

 (. ِّٓ/ِ( التحرير كالتنوير )ُ)
 (.ََّ( أدب الدنيا كالدين، للماكردم )ص:ِ)
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ْهرُِؽ٠نَ  ُ٘  ْٗ ُٞ ٠ٍّْٕا َو ْٗ َِل٠ََ ُٟ َه َٙ ْش
َ
َّ حمس كقولو: [.ِّ]األنفاؿ: ىجسأ  :أم ،ىجسَخِتٍّ إِذَا َجاُءوَك َُيَادِل٠َُٛ

 .(ُ)"اجونك كيناظركنك ُب ا٢بق بالباطلٰب
كفرط نبو قلؤّم عن  ،كىو ٛبثيل معرب عن كماؿ جهلهم بشؤكف النيب 
أم: يشاىدكا  ،ىجسِإَوْن يََرْواحمس .فهم القرآف الكرٙب، كمج أ٠باعهم لو، كقد أصمها اهلل 

٠ُٜحمس .أم: معجزة دالَّة على صدؽ الرسوؿ  ،ىجسُُكٍّ آيَثٍ حمس كيبصركا: ِ٘ اَْ يُْؤ َٟ ِ  ؛ىجسا ة
 لفرط عنادىم، كاستحكاـ التقليد فيهم. 

٠َ َطِديُد الَِْٙدالِ حمس :كيقوؿ اهلل  ُٞ ِ َو ْٗ َُيَادِل٠َُن ِِف اَّللٍّ ُٞ أم: ٱباصموف  ،[ُّ]الرعد: ىجسَو
شديد اإلىالؾ كصفاتو، كىو شديد القوة، أك األخذ، أك  ُب اهلل  النيب 
  . كىو القحط، باحملل

َُلَّ كُب ا٢بديث: )) ٍب تال ىذه ((،  ُأوُتوا الجدؿقـو بعد ُىًدى كانوا عليو إًلَّ  ما 
٠ُٙنَ حمس :اآلية ْٗ ٠ٌَُْم َخِػ ُٞ  ْٔ ًْ ةَ ٍّْ َجَد

ِ َّ إ َ ب٠ُهُ ل ا ََضَ  .(ِ)(([ٖٓ]الزخرؼ: ىجسَ٘
إفَّ ا١بدؿ بالباطل ىو الذم ال يعتمد صاحبو على سندو علمي  أك برىافو منطقي، كإ٭با 

د بالذَّات كالرأم، كىذا النَّوع من ا١بدؿ ىو ا١بدؿ ا٤بذمـو ا٤ببْب يعتمد على العصبية، كاالعتدا
ِ ةَِيْْيِ نٍِْٖم َويَتٍّتُِم ُُكٍّ َطًَْفاٍن َمرِيدٍ حمس :ُب قولو  ْٚ َُيَادُِل ِِف اَّللٍّ َ٘ َٚ انلٍّاِس  ِ٘  [،ّ]ا٢بج: ىجسَو

َْ حمس :كقولو  ِ ةَِيْْيِ نٍِْٖم َو ْٚ َُيَادُِل ِِف اَّللٍّ َ٘ َٚ انلٍّاِس  ِ٘ ِْٜيٍ َو ُ٘ َْ َِْخاٍب  ًدى َو ُٞ  [،ٖ]ا٢بج: ىجس 
ْٗ حمس :كقولو  ْٗ ِْلَُجادِل٠ُُك ِٟ ِ ْوِْلَان

َ
ـِنَي َْل٠ُُخ٠َن إََِل أ ًَا  [. ُُِ]األنعاـ:  ىجسِإَونٍّ الظٍّ

 

                                                

  (.ِْٕ/ ّ(  تفسّب ابن كثّب )ُ)
[، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: ِّّٓ[، كالَبمذم ]ْٖ[، كابن ماجو ]ُِِْٔ( أخرجو أٞبد ]ِ)

[ كقاؿ: "صحيح اإلسناد كٓب ٱبرجاه"، ككافقو الذىيب، كما ّْٕٔ[، كا٢باكم ]َُٗاآلجرم ُب )الشريعة( ]
 [.ََٖٖأخرجو البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
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أف  :من شأف دعاة الضالؿ كالباطل"ك  : الطاىر بن عاشور العالمة ٧بمد قاؿ
كال  ،يعوف من ٚبويف كتسويل، كترىيب كترغيبكا٢بجة، ٗبا يستط يكموا أفواه الناطقْب با٢بقّْ 

ألهنم يوقنوف أف حجة خصومهم أهنض،  ؛كيَباجعوف باألدلة ،يدعوا الناس يتجادلوف با٢بجة
كلكن بأساليب من البهتاف كالتضليل، فإذا أعيتهم ا٢بيل  ،فهم يسَبكهنا كيدافعوهنا ال ٗبثلها

عدلوا إٔب  ،لذين فيهم بقية من خّب كرشدكرأكا بوارؽ ا٢بق ٚبفق خشوا أف يعم نورىا الناس ا
 ،كنفخوا ُب أبواؽ اللغو كا١بعجعة لعلهم يغلبوف بذلك على حجج ا٢بق ،لغو الكالـ

 .(ُ)"كيغمركف الكالـ القوؿ الصاّب باللغو
: تصديق أمراء السوء ُب ٦بالسهم  كقد بْب النيب  أفَّ من التصديق احملـر

: بن عجرة، قاؿ: قاؿ ٕب رسوؿ اهلل كإعالمهم، كتزكية أفعا٥بم، فعن كعب 

ُأِعيُذَؾ باهلل يا كعب بن ُعْجَرَة من أمراء يكونوف من بعدي، فمن َغِشَي أبوابهم ))))
قَػُهْم في كذبهم، وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منو، وًل يرد علي  َفَصدَّ

قْػُهْم في كذبهم ُهْم على الحوض، ومن َغِشَي أبوابَهم أو لم يَػْيَش ولم ُيَصدّْ ، ولم يُِعنػْ
أم: ، "((فمن دخل عليهمقولو: )) .(ِ)((ظلمهم، فهو ِمنّْي وأنا منو، وَسَيِرُد َعَليَّ الَحْوضَ 

فليس مني ولست ((، أم: باإلفتاء ك٫بوه ))وأعانهم على ظلمهممن العلماء كغّبىم، ))
  .(ّ)((، أم: بيِب كبينهم براءة كنقض ذمة"منو

 
  

                                                

 (.ِٕٕ/ِْالتحرير كالتنوير )( ُ)
 .تقدـ( ِ)
 (.َُِْ/ٔ) مرقاة ا٤بفاتيح، (ْْْ -ّْْ/ٔٙبفة األحوذم )انظر: ( ّ)
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 بالباطل: ثانًيا: أسباب الجداؿ
ا١بدؿ على أنو من طبيعة اإلنساف؛ فلذلك كاف التوجيو إٔب جدؿو نافع،  ذكر اهلل 

ٍء حمس :، فقاؿ (ُ)كالبعد عن ا١بداؿ الذم ٗبعُب: ا٤براء كا٤بنازعة ْزََثَ ََشْ
َ
نَْصاُن أ ِ

ِْ َوََكَن ا
 ًْ فتارة  م.كّٔا يقطعوف الطريق على أنفسهأم: مراء كخصومة كمنازعة،  [،ْٓ]الكهف: ىجسَجَد

كتارة ٯبادلوف ُب ُب العقائد كالتوحيد، كتارة ٯبادؿ ُب النبوة،   ٯبادلوف األنبياء
ءٍ حمس :الكتب ا٤بنزلة كيقولوف ْٚ ََشْ ِ٘ ُ لََعَ بََْشٍ  َْٛزَل اَّللٍّ

َ
ا أ كتارة ٯبادلوف ُب [، ُٗ]األنعاـ: ىجسَ٘

 لفركع إٔب غّب ذلك.كالتأكيل، كتارة ُب ا تفسّبالكتارة ٯبادلوف ُب  ا٤بتشأّات كما سبق،
كا١بداؿ بالباطل قد يكوف بسبب فساد النظر الذم يؤدم إٔب ا١بهل ا٤بركب، كىو أشد 
خطرنا من ا١بهل البسيط؛ ألف آّادؿ يعتقد أنو قد بُب معتقده على مقدمات كنتائج كترتيب 
 منطقي. كىي ُب ا٢بقيقة مقدمات فاسدة، أك تتضمن اختالالن ُب النظم كالَبتيب يدركو

كالعمى أقرب إٔب أرباب البصائر؛ كلذلك قيل: البالىة أدٗب إٔب ا٣بالص من فطانة بَباء، 
 .السالمة من بصّبة حوالء

كقد يكوف بسبب خوؼ آّادؿ على النفس أك ا٤بصاّب أك ا١باه ك٫بو ذلك. كمرجع    
الدار  ذلك إٔب سعة حيلتو، كاتباعو للهول، فلو أف نفسو شرفت عن الدينار، كاشتاقت إٔب

 اآلخرة، الرتقت إٔب ا٤بعإب، كأصبح ا٢بق أمامها كاضحنا جليِّا. 
كٲبكن ٞبل ما كرد عن علماء ا٤بسلمْب من ٙبرٙب للجدؿ على اللجاجة بالباطل الٍب 
٤بسوا شرىا، كٙبققوا من جريرهتا، كليس على مطلق ا١بدؿ، فما يغّب قومنا خطب أفدح من 

 باطل، كترؾ العمل.التنافر الذم يتسبب بو اللجاج بال
                                                

"حقيقة ا٤براء: طعنك ُب كالـ غّبؾ؛ إلظهار خلل فيو لغّب غرض سول ٙبقّب قائلو كإظهار  : قاؿ الصنعا٘ب (ُ)
كالـ؛ ليستوُب بو ماال أك مزيتك عليو. كا١بداؿ ىو ما يتعلق بإظهار ا٤بذاىب كتقريرىا، كا٣بصومة: ١باج ُب ال

غّبه، كيكوف تارة ابتداء كتارة اعَباضا، كا٤براء ال يكوف إال اعَباضا، كالكل قبيح إذا ٓب يكن إلظهار ا٢بق كبيانو 
 (.ْٕٔ/ِكإدحاض الباطل كىدـ أركانو" سبل السالـ )
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فمقصد الفقهاء من ا٤بنع أك التحرٙب إ٭با ىو ىذا، أعِب: ا١بدؿ العقيم الذم ٲبزؽ كحدة 
ا١بماعة، كيصرؼ العقل عن الفهم، حيث ٱبتلط الفهم على العامة، كيلتبس ا٢بق، كحيث 
يأٌب ذلك آّادؿ بالباطل إٔب ا٢بق الواضح فيضفي عليو من الغموض، كيَبؾ الغامض كال 
يرفع عنو ا٣بفاء، كبناء على ذلك فقد كاف قصد الفقهاء: إنقاذ العقل من ضاللة تغشاه، 

 فتحجب عنو ا٢بقيقة، كيعيذكنو أف ٱببط ُب النهار ا٤ببْب خبط عشواء.
 كا٢باصل أف ا١بداؿ يكوف بالباطل إذا كاف الباعث األمور التالية:

 اتباع ا٥بول، كنصرة النفس. - ُ
، كعدـ التجرد للحق من ٫بو: رغبة آّادؿ ُب ا٢بصوؿ على ا٣بضوع لإلمالءات - ِ

أجر مادم ُب مقابل تقييده أك تغاضيو أك سكوتو عمَّا يراه حقِّا، كمقابل إفساحو آّاؿ 
 للخصم ليتمادل ُب ا٣بركج عن ضوابط ا١بداؿ كا٤بناظرة.  

 التحاسد كالتجاحد. - ّ
ٔب ا٤بسلمات العقلية الٍب ال ٱبتلف ّٔا، عدـ الرد إٔب األدلة النقلية القاطعة، كإ  - ْ

 فال بد أف  يكوف ا١بداؿ احملمود قائمنا على ا٢بجج البينة، كاألدلة الواضحة.
 فساد النظر القائم على جهل مركب.  – ٓ
ٔ - .  غركر العلم الذم ٲبنع آّادؿ من قبوؿ ا٢بقّْ
 خوؼ آّادؿ على النفس أك  على ا٤بصاّب كا١باه. - ٕ
 االلتزاـ بآداب ا١بدؿ كا٢بوار. عدـ  - ٖ
 . -مثالن –إذا كاف القصد من ا١بداؿ: الَبكيج للباطل من خالؿ إعالـ موجَّوو  - ٗ

إذا كاف القصد من ا١بداؿ: دحض حىق  كاضحو ال ٱبفى، أك تقرير باطل كالدفاع  - َُ
  عنو.
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 ثالثًا: شروط المجادؿ:
 اشَبط العلماء فيمن يتصدَّل للجدؿ: 

 .العقل كذكاؤه سالمة -ُ
 قوَّة اإلٲباف كالفضيلة.   -ِ
 عدـ التَّأثر باآلراء. -ّ
ْ –   .  أف تكوف الغاية من ا١بدؿ: الوصوؿ إٔب ا٢بقّْ
 االلتزاـ بآداب ا١بدؿ كا٢بوار. – ٓ

كيتحصل من ذلك أف ا١بدؿ لو ضوابط كحدكد، كٰبتاج إٔب العلم كا٢بكمة كاألدب، 
 قاصد التشريع، كفقو ا٤بآالت.كالقراءة الدقيقة للواقع، كفهم م

 
 : المجادلة بالباطلرابًعا: الوقاية والعالج من آفات 

 أف تكوف ٦بادلة ا٣بصم قائمة على األدلة.  - ُ
الوصوؿ إٔب أف يكوف القصد من آّادلة: الوصوؿ إٔب ا٢بق، ك٘بلية ا٢بقيقة، ك   - ِ

 حو٥با.إلٯباد قناعة مشَبكة  ٨بتلف ّٔا هتيئحوؿ قضية  كاضحة رؤية
 :قاؿ اهلل  أف ال ٱبوض ا٤بسلم فيما ال علم لو بو، أك يتعرض ٤با ال يعنيو. - ّ

ًْ حمس ُٝ َمْصئ٠ُ َّ ََكَن َخْٜ وَٕهِ
ُ
َؤاَد ُُكَّ أ ٍُ َم َواِْلََُصَ َوإْ ْٙ ٌٗ إِنٍّ الصٍّ َّ ةِِٝ ِنْٖ َ ا َٕيَْس ل َ٘  ًُ ِْ َْ َت  ىجسَو

 [.ّٔ]اإلسراء:
 تالية:أف تتوفر ُب آّادؿ الشركط ال  - ْ 

ا عن التجاحد، كالزىو، كا٤براء، كا٤بفاخرة، كحظوظ النفس.  أ. أف يكوف بعيدن
 ب.  قوة اإلٲباف كالفضيلة كإخالص النية.

 ج. سالمة العقل كذكاؤه.
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 د. أف يكوف آّادؿ على دراية تامَّة بآليات ا٢بوار كعلـو اآللة.
لمات ا١بهل كالتيو، كإزالة ىػ. أف تكوف الغاية من ا١بداؿ كذلك: استنقاذ ا٣بصم من ظ

 ما يشكل عليو أك يلتبس.
 ك.  أف ال يقابل اإلساءة باإلساءة، بل يعفو كيصفح كيغفر زالت خصمو.

 ز. حسن االستماع إٔب رأم ا٣بصم، كعدـ التشويش عليو ُب أثناء طرحو لوجهة نظره.
 ح. أف يكوف الرَّدُّ مبنينا على مقدماتو كنتائج.

 واعد كا٤بسلمات ا٤بتفق عليها.ط.  الرَّدُّ إٔب الق
 م.  مراعاة حاؿ ا٣بصم، كالتَّدرج معو ُب ا٢بوار ٗبا يتالءـ مع حالو.

ؾ. تنوع كسائل كأساليب ا٢بوار من السؤاؿ كا١بواب، كالنقض كا٤بعارضة، كاإللزاـ 
 كا٤بصادرة، كالقياس، كالسرب كالتقسيم، كأف ال يفسر ا٤بفسر، كأال يكوف الدليل ا٤بقدـ ترديد

 ألصل الدعول..إٔب غّب ذلك.
 ؿ. االعَباؼ با٣بطأ، كعدـ التعصب للرأم.

 ـ.  ٘بنب الغضب.
 ف.  عدـ التسرع ُب الرَّدّْ قبل ترتيب األفكار.

 س. البعدي عن الطَّعن، أك التَّجريح، أك السُّخرية، أك احتقار ا٣بصم.
 ع. اإل٤باـ باألدلَّة العقليَّة كالنقليَّة. 

 ة كبياف صحيحها من سقيمها.ؼ.  ٛبحيص األدلَّ 
قيقة للواقع، كفقو مقاصد التَّشريع.  ص. القراءة الدَّ

ؽ. أف يكوف آّادؿ كاسع االطّْالع على ثقافات األمم، كعلى حظ  من علم النفس 
 كاالجتماع كطبائع األفراد كالشعوب، كأدلَّة ا٣بصم.

 ر. بياف هتافت أدلَّة ا٣بصم. 
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 ا إلمالءات أك سياسات تؤثّْر ُب سالمة فكره. ش. أف ال يكوف آّادؿ خاضعن 
 ت. التزاـ قانوف ا١بدؿ كآدابو العامة.

، كأف يكوف على دراية بآثاره.   ث. أف ٰبذر من ا١بدؿ ا٤بذمـو
 خ. أف ٰبذر من ٨بالطة من يعرؼ با٤براء كا١بداؿ بالباطل.

 ذ. أف ٰبذر أصحاب البدع كاألىواء كمناىجهم، كأف يعرض عن ا١باىلْب.
 ض.  سالمة كسائل التعليم، كالبناء على أساس سليم.

 ظ. أف تتوفر ُب آّادؿ الشركط كاألىلية للجدؿ كا٢بوار كا٤بناظرة.
نصب عينو، فال يقوؿ إال حقِّا، كال ينطق إالَّ  غ. أف ٯبعل احملاكر تقول اهلل 

 صدقنا.  
      

                          
 

  



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

474 

 

  



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

475 

 

ػ
ػ

 واضخطدونػاضثاظياضطبحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اضدبُّػواضضطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 أوًًل: التحذير من السبُّ واللعن:
: السب بْب الناس الٍب تورث األحقاد كالضغائن كالعىداكات اللساف إف من أقبح آفاتً 

 ،كرٗبا يؤكؿ إٔب التقاتلك ٗبا يزيد على ذلك، كىذا الفعل مظنة ألف يقابل ٗبثلو أكاللعن، 
 كا٣بصومات.كالتنازع، كالكيد، 

كما سيأٌب ُب )صور السب –كما أف السب قد يكوف من ا٤بزالق إٔب الكفر أك الفسق 
 .-كاللعن(

الغضب كقد كاف الناس ُب ا٤باضي ال يسمعوف السَّبَّ أك اللعنى إال نادرنا، كُب حالًة 
الذين ال ٲبلكوف أنفسهم عند الغضب، كقد كاف ذلك  األشخاصمن بعض ك  ،ديدالشَّ 

ٰبدث منهم نتيجةن لردة فعل بسبب ىيجاف النَّفس الشديد، كُب حدكد مقابلة السَّبّْ ٗبثلو، 
 كرٗبا يزيد عن ذلك قليالن عند البعض ٩بن ال ٲبلك زماـ نفسو.

بّْ كاللعن، بسبًب كلكن شاعت ُب عصرنا ا٢باضر، كُب كثّبو من البلداف: ثقافةي السَّ 
سوًء األخالًؽ كالَببية، كالبعًد عن تعاليم الدّْين، كبسبب التغاضي عن ذلك من ًقبىل ا٤بربػٍّْْب، 

 كُب كثّبو من التشريعات كالقوانْب.
كالتعب  ،ا١بد كا٥بزؿك  ،الغضب كالرضاحاؿ ُب  -عند كثّبين-كشاعت ىذه الثقافةي 

اآلباء من يلعن أكالده، كقد يلعن الرجل جاره، أك  ، فمنكُب كل كقت ، كألقل أمر،كالراحة
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زكجتو، أك أقاربو، كيلعن الطالبي معلّْمىو، بل إف تعطل ًجهاز أحدىم لعنو، كلعن من صنعو، 
أك تعطلت آلة يستخدمها لعنها، كإذا أصابو شيء من لفح الشمس لعنها...إٔب غّب ذلك، 

 ؿ بعاقبة اللعن كخطورتو. كما ذاؾ إال ألف لسانو قد اعتاد اللعن، غّب مبا
كما جاء ُب ُب اآلخرة  أف السب كالشتم سبب اإلفالس  كقد أخرب النيب 

 ،((؟أتدروف ما المفلس))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة :ا٢بديث
إف المفلس من أمتي يأتي يـو القيامة ))قالوا: ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع، فقاؿ: 

وزكاة، ويأتي قد شتم ىذا، وقذؼ ىذا، وأكل ماؿ ىذا، وسفك دـ بصالة، وصياـ، 
رب ىذا، فيعطى ىذا من حسناتو، وىذا من حسناتو، فإف فنيت حسناتو قبل  ىذا، ُو

أف  :معناه ،(ُ)((أف يقضى ما عليو أخذ من خطاياىم فطرحت عليو، ثم طرح في النار
كليس ىو  ،امفلسن : ناس يسمونوكأما من ليس لو ماؿ كمن قل مالو فال ،ىذا حقيقة ا٤بفلس

كرٗبا ينقطع بيسار ٰبصل لو بعد ذلك ُب  ،ألف ىذا أمر يزكؿ كينقطع ٗبوتو ؛حقيقة ا٤بفلس
فتؤخذ حسناتو ، كإ٭با حقيقة ا٤بفلس ىذا ا٤بذكور ُب ا٢بديث فهو ا٥بالك ا٥بالؾ التاـ ،حياتو

فتمت خسارتو  ،ُب النارٍب ألقي  ،فإذا فرغت حسناتو أخذ من سيئاهتم فوضع عليو ،لغرمائو
 .(ِ)كىالكو كإفالسو

أف   عن أيب ىريرة :، كما جاء ُب ا٢بديثابّْ ا٤بالئكة ترد على السَّ كقد كرد أف 
يػىٍعجىبي  جالس، فجعل النيب  كالنيب    شتم أبا بكررجالن 

 بكركقاـ، فلحقو أبو  قولو، فغضب النيب  كىيػىتىبىسَّمي، فلمَّا أىٍكثػىرى رىدَّ عليو بعضى 
  فلمَّا رىدىٍدتي ، بعضى قولًو،  عليوفقاؿ: يا رسوؿ اهلل، كاف يىٍشتيميًِب كأنتى جالسه

                                                

 [.ُِٖٓصحيح مسلم ]( ُ)
شرح الطييب على مشكاة (، ِْ/ٖ) اؿ ا٤بعلمإكم(، ُّٔ -ُّٓ/ُٔانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم )( ِ)

 (.ِّٓٓ/َُ) ا٤بصابيح



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

477 

 

، قاؿ:  بعض قوِلو، وقَع  عليوَمَلٌك يَػُردُّ عنك، فلمَّا َرَدْدَت  معكإنَُّو كاف ))غىًضٍبتى كقيٍمتى
بكر ثالث ُكلُُّهنَّ َحقّّ: ما من يا أبا ))ٍب قاؿ:  ((،فالشَّْيطَا معَأُكْن أِلَقْػُعَد  فلمالشَّْيطَاُف، 

َنْصَرُه، وما فتَح رجٌل باَب  بهاإًلَّ َأَعزَّ اهلُل  ،هلل  عنهاعبد ظُِلَم ِبَمْظَلَمٍة فَػيُػْيِضي 
َكثْػَرًة، وما فَػَتَح رَُجٌل باَب َمْسألة، يُرِيُد بها َكثْػَرًة،   بهاِصَلًة، إًلَّ زَاَدُه اهلُل  بهاَعِطيٍَّة، يُرِيُد 

 .(ُ)((ِبَها ِقلَّةً   زَاَدُه اهللُ  إًلَّ 
 

 ثانًيا: مسببات السب اللعن:
آ٥بة ا٤بشركْب، الٍب  سبّْ عن  فنهى اهلل هنى الشَّارع عن السَّبّْ كما يدعو إليو، 

 . ، فيسبُّوف اهلل حٌب ال يقابلهم ا٤بشركوف با٤بثل ، مع اهلل ا كآ٥بةن اٚبذت أكثانن 
َْ تَُصت٠َّحمس :يقوؿ اهلل   َ َنْدًوا ةَِيْْيِ ِنٍْٖم َو ِ ٌَيَُصت٠َّا اَّللٍّ ْٚ ُدوِن اَّللٍّ ِ٘ َٚ يَْدُن٠َن  ِي ا اَّلٍّ

٠ُٖنَ  َٙ ا ََك٠ُٛا َحْه َٙ ِ ْٗ ة ُٟ ْٗ َذًُنَتِّئُ ُٟ ْٗ َمرِْجُه ِٟ ِ ٍّٗ إََِل َربّ ْٗ ُث ُٟ َٖ َٙ ٍث َخ ٍّ٘ ِ أُ
ٍّٜا ُِِٕكّ َّ َزيٍّ ِ َذل  [.َُٖعاـ:]األن ىجسَْ

العلماء على أف معُب اآلية: ال تسبوا  اتفق":  أبو بكر بن العريبّْ  قىاؿ القاضي
 آ٥بة سب عن "هنى اهلل : كقاؿ ابن رشد  .(ِ)"آ٥بة الكفار فيسبوا إ٥بكم

 .(ّ)" اهلل سب إٔب كتطرقنا ذريعة ذلك يكوف لئال الكفار؛
ا٤بقصود اإلغضاء عن سبأّم كبذمء " :قاؿ العالمة ٧بمد الطاىر بن عاشور 

 .٥بمعوة ـ على متابعة الدَّ كاأقوا٥بم مع الدَّ 

                                                

بنحوه، كرجاؿ  (األكسط)ركاه أٞبد، كالطربا٘ب ُب (: "َُٗ/ٖ)  [،  قاؿ ا٥بيثمئِْٗأخرجو أٞبد ] (ُ)
 ."أٞبد رجاؿ الصحيح

 لعيوفالنكت كا(، َُٕ/ْ، للجصاص )أحكاـ القرآف(، كانظر: ِٓٔ/ِ، البن العريب )أحكاـ القرآف (ِ)
(ِ/ُٓٓ.) 

 (.ّٗ/ِ) ا٤بقدمات ا٤بمهدات (ّ)
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كالسب: كالـ يدؿ على ٙبقّب أحد أك نسبتو إٔب نقيصة أك مىعىرَّة، بالباطل أك با٢بق، 
النسبة إٔب  كىو مرادؼ الشتم. كليس من السب النسبة إٔب خطأ ُب الرأم أك العمل، كال

 ضالؿ ُب الدين إف كاف صدر من ٨بالف ُب الدين.
ٓب   الرسوؿ ألف ؛وف ال الرسوؿ كا٤بخاطب ّٔذا النهي ا٤بسلم

ا كال سبابا ألف خلقو العظيم حائل بينو كبْب ذلك، كألنو يدعوىم ٗبا ينزؿ عليو يكن فحاشن 
من القرآف فإذا شاء اهلل تركو من كحيو الذم ينزلو، كإ٭با كاف ا٤بسلموف لغّبهتم على اإلسالـ 

 ٤بشركْب.رٗبا ٘باكزكا ا٢بد ففرطت منهم فرطات سبوا فيها أصناـ ا
فػىيػىريدُّكفى ذلك  ،كاف ا٤بسلموف يىسيبُّوفى أكثاف الكفار  :قاؿ  ركل الطربم عن قتادة

 .(ُ) فإهنم قوـه جهلة ال علم ٥بم باهلل؛ أف يستًسبُّوا لرّٔم  فنهاىم اهلل ،عليهم
 .(ِ)"كأكفقو بنظم اآلية ،كىذا أصح ما ركم ُب سبب نزكؿ ىذه اآلية

كالسب: مقابلة السَّبّْ ٗبثلو فضالن عن الزيادة على ذلك، كقد فتبْب أف مسببات اللعن 
إف من أكبر )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن عبد اهلل بن عمركجاء 

قيل: يا رسوؿ اهلل، ككيف يلعن الرجل كالديو؟ قاؿ:  ،((أف يلعن الرجل والديو :الكبائر
 .(ّ)((َيُسبُّ ُأمَّوُ أبا الرَُّجِل، فَػَيُسبُّ َأبَاُه، وَ  َيُسبُّ الرَُّجلُ ))

قالوا: يا رسوؿ اهلل،  ((،َشْتُم الرَُّجِل والديو :من الكبائربلفظ: )) (مسلم)كىو عند 
نعم َيُسبُّ أبا الرجل فَػَيُسبُّ أباه، وَيُسبُّ ُأمَُّو فَػَيُسبُّ ))كىل يىٍشًتمي الرَّجيلي كالديو؟ قاؿ: 

 .  (ْ)((ُأمَّو
                                                

، عرضو ، أم:(لو استسب)(، يقاؿ: ّْ/ُِتفسّب الطربم )( ُ) سب أبا غّبه  :استسب ألبيوك . إليو كجرَّه للسبّْ
 .فجلب بذلك السب إٔب أبيو

 (.ِْٖ -ِْٕ/ٕ) التحرير كالتنوير (ِ)
 [. ّٕٗٓصحيح البخارم ] (ّ)
 [.َٗصحيح مسلم ] (ْ)
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هو يهيج اللساف حٌب ينطلق بالسب كاللعن كمن مسببات السب كاللعن: الغضب؛ ف
كدكاؤه  ،الغضب يهيج اللساف أكالن ُب )العارضة(: " كبذمء الكالـ. قاؿ ابن العريب 

 .  (ُ)"تالسكو 
سوء الصحبة، كضعف كمن مسببات السب كاللعن: سوء األخالؽ كالَببية، 

 اإلٲباف..إٔب غّب ذلك. 
 

 ثالثًا: صور السب واللعن:
 والدين والقرآف الكريم: ،والرسوؿ  ،سب اهلل  – ٔ

: أف ٛبادل كثّبكف فصاركا -اآلنفة الذكر-إف من نتائج شيوع ثقافة السب كاللعن 
، كمن غّب حياءو كال الذم خلقهم، كأنٍػعىمى عليهم بًًنعىمو ال تػيعىدُّ كال ٙبصى يسبُّوف اهلل 

على أف من سب اهلل  اتفق الفقهاءكقد  خجل منهم، كال رداع يردعهم عن قبيح فعلهم.
  اهلل  كقد قاؿ ا.ا أك مستهزئن ا أك جادِّ كفر، سواء كاف مازحن: حمس ْٗ ُٟ ِْلَ

َ
ْٚ َشأ َوَٕهِ

زِئ٠َُن  ْٟ ْٗ تَْصَخ ْٜخُ ُْ ِ َوآيَاحِِٝ َورَُش٠َِلِ  ةِاَّللٍّ
َ
ْٔ أ ٍّٜا ََن٠ُُض َوََْٖٛهُب ُُ ُْ ا  َٙ ٍّٚ إِجٍّ ُٕ٠ ُِ َْ َتْهخَِذُروا َُْد  65َْلَ

ْٗ َبهْ  ْرُت ٍَ ْٗ َز اُِٛس َٙ  [.ٔٔ-ٓٔ]التوبة: ىجسَد إِي
 يقوؿ، ما يدرم كال نفسو، ٲبلك ال ٕبيث الشديد الغضب عند كقع ذلك منو إذا أما

بذلك؛ ألنو غّب قاصد السب؛ كلكنو يزجر حٌب يتنبو إٔب خطورة ما يقوؿ،  يكفر ال فإنو
 كحٌب ال يتجرأ السفهاء على تقليده كالتشبو بو.

ا بتوبة عبده حين يتوب إليو، من أحدكم كاف َأَشدُّ فرحً  هللكقد جاء ُب ا٢بديث: ))
َفاَلة، فانفلتت منو وعليها طعامو وشرابو، فأيس منها، فأتى شجرة،  على راحلتو بأرضِ 

فاُطجع في ِظلَّْها، قد َأِيَس من راحلتو، فبينا ىو كذلك إذا ىو بها، قائمة عنده، فأخذ 
                                                

 (.ُٕٕ/ٖارضة األحوذم بشرح الَبمذم )ع (ُ)
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هم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة ِبِخطَاِمَها، ثم قاؿ من شدة الفرح: الل
 . (ُ)((الفرح

كأف يعقدى العـز  ،فإذا أفاؽى من غضبو فعليو أف يتوبى من ذلك، كيستغفرى اهلل 
على التػَّنىبًُّو مستقبالن إٔب ما يقوؿ، كأف يتأٗبَّ كال يتعجَّلى النُّطق، كأف يػيعىوّْدى لسىانىو على ذكر اهلل 

، ت. كعلى القوؿ ا٢بسن أك يصم 
ل بو ما يفعل فعكي ،كحكمو حكم ا٤برتد ،نو مرتدإف رسوؿ اهلل  من سبَّ ك 

 . (ِ)كالراجح قبوؿ توبتو ،اختلف ُب قبوؿ توبتو. كقد با٤برتد
كإف كاف غّب  .نبينا  فكأ٭با سبَّ كمن سبَّ نبينا فإف كاف مقطوعنا بنبوتو 

 .بدّْ مقطوع بنبوتو، زجر، كأي 
 .ايكوف كافرن فإنو  ،أك دين ا٤بسلمْب ،اإلسالـ ملة بَّ اتفق الفقهاء على أف من س كقد

ينبغي أف يكفر من ": (جامع الفصولْب)أما من شتم دين مسلم فقد قاؿ ا٢بنفية كما جاء ُب 
ال حقيقة  ،كمعاملتو القبيحة ،شتم دين مسلم، كلكن ٲبكن التأكيل بأف ا٤براد أخالقو الرديئة

 . (ّ)"فينبغي أف ال يكفر حينئذ ،دين اإلسالـ
  

                                                

 [.ِْٕٕصحيح مسلم ]( ُ)
 ،(ّٕٓ/ِ)فتاكل السبكي  (،ِّٕ-ِِّ/ْ) رد احملتار على الدر ا٤بختار(، ْٗٔ/ِ) النتف ُب الفتاكلانظر:  (ِ)

 الفواكو الدكا٘ب على رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘ب(، ّْٕ/ِا٤بصطفى، للقاضي عياض ) حقوؽ بتعريف الشفا
 (،ّٕٗ/ٖ) التاج كاإلكليل(، ِّٗ)ص: ٨بتصر العالمة خليل(، ِِ/ُِ) لقراُب، لالذخّبة(، َِِ/ِ)

حاشية الدسوقي على (، ُّٕ/ِ) حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الربا٘ب (،َِِ/ِ) الفواكو الدكا٘ب
 الكويتية ا٤بوسوعة الفقهية (،ِِٗ/ٗ) منح ا١بليل(، ّْٔ/ْ) بلغة السالك(، َّٗ/ْ) الشرح الكبّب

(ِِ/ُْٖ. ) 
 (.ُّٗ/ِْ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية(، َِّ/ْا٤بختار ) الدر على احملتار رد (ّ)
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ْـّ  سىًفلىةً ا من بعض يقع كثّبن " : قاؿ العالمة عليش  كىا١بٍىمَّالىةً  كىا٢بٍىمَّارىةً  اٍلعىوىا
اًمْبى:  قىصىدى ، كرٗبا كقع من غّبىم، كذلك أنو إف اٍلمىٍذىىبى  أىكٍ  اٍلًملَّةى  أىكٍ  الدّْينى  سىبَّ  كىا٣بٍىدَّ

فهو   لعباده على لساف نبيو  ، كاألحكاـ الٍب شرعها اهلل اٍلميطىهَّرىة الشريعةى 
 ا، ٍب إف أظهر ذلك فهو مرتد. كافر قطعن 

 .(ُ)كفر" كسبُّو العزيز، القرآفى  كاٍلًملَّة: الدّْين من أفَّ  ا٤بعلـو قاؿ: كمن
 
 :نساء النبي  سبُّ  - ٕ

عائشة  سبَّ  من ُب أف أىل العلمال خالؼ بْب ك  .نساء النيب  سبُّ ٰبـر 
 ،ىا اهلل أبرَّ  فيما كاهتمها  اهلل  بى بذلك كذَّ  ابَّ ؛ ألف السَّ فإنو يكفرمنو
 ُب أهنا ٧بصنة(ِ). 

 
: الصحابة  سبُّ  - ٖ

ًل )) :لقولو  ؛ الصحابة سبّْ  حرمةُب  أىل العلمال خالؼ بْب 
ا ما بلغ مد أحدىم، وًل تسبوا أصحابي، فلو أف أحدكم أنفق مثل أحد، ذىبً 

 .(ّ)((نصيفو
                                                

 (.ّْٕ/ِعليش ) أٞبد بن مالك، ٧بمد اإلماـ مذىب على الفتول ُب ا٤بالك العلي فتح (ُ)
 م،صحيح البخار شرح (، ْْٗ -ِْٗ/ٔ( )ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلمانظر ذلك مفصالن ُب )( ِ)

 مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل(، َِٔ/ٕ)موطأ اإلماـ مالك ا٤بنتقى شرح (، ُْ/ٖ) البن بطاؿ
(، َْْ/ُِ) احمللى باآلثار(، ّْٖ/ُْ) الشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستقنع(، ِّْ/ٗ) منح ا١بليل(، ِٖٓ/ٔ)

 (.ُّٗ/ِْ(، )ُٔ/ُْ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية
مد من كل ػأم: ال" ((مد أحدىم)) :قولو  [.ُِْٓ، َِْٓ[، مسلم ]ّّٕٔ] صحيح البخارم (ّ)

 =شيء، كىو بضم ا٤بيم ُب األصل: ربع الصاع، كىو رطل كثلث بالعراقي عند الشافعي كأىل ا٢بجاز، كىو
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، كجوب ٧ببة أصحاب رسوؿ اهلل  :كا١بماعة من عقائد أىل السنةف

 ،بو من صحبة رسولو   ٤با شرفهم اهلل ؛ كتعظيمهم كاالقتداء ّٔم
  .كا٥بجرة ُب سبيلو ،لنصرة دين اإلسالـ ؛كا١بهاد معو

أف ٯبعل من هنجو كسعيو الوقوع ُب صحابة  :للعبد أف من ا٣بذالف الكبّب شكَّ  الك 
 من أف يشغل عمره ٗبا ينفعو ُب أمر كقع بينهم بدالن أك ا٣بوض فيما  ،خّب ا٣بلق 
 .دينو كدنياه

ففضائلهم   ،صحابة النيب  كجو أك عذر ُب سب أك بغضكليس ىناؾ 
نقلوا القرآف ك كثّبة متعددة، فهم الذين نصركا الدين كنشركه، كىم الذين قاتلوا ا٤بشركْب، 

كقد اختارىم اهلل  ، سبيل اهلل كالسنَّة كاألحكاـ، كبذلوا أنفسهم كدماءىم كأموا٥بم ُب
 فال يسبهم كال يبغضهم إال منافق.، تعأب لصحبة نبيو 

  

                                                                                                                                       

قدره ا، كإ٭با كقيل: أصل ا٤بد مقدر بأف ٲبد الرجل يديو فيمأل كفيو طعامن  .رطالف عند أيب حنيفة كأىل العراؽ=
يعِب أف ا٤بد من التمر الذم يتصدؽ بو  : كقاؿ ا٣بطايب .ألنو أقل ما كانوا يتصدقوف بو ُب العادة ؛بو

كقد يركل: مد  .مع ا٢باجة إليو أفضل من الكثّب الذم ينفقو غّبىم من السعة  الواحد من الصحابة
نفقتهم أف إنفاقهم إ٭با كاف كسبب تفضيل  : كقاؿ القاضي .أحدىم، بفتح ا٤بيم، يريد: الفضل كالطوؿ

كٞبايتو كذلك معدـك   ُب كقت الضركرة كضيق ا٢باؿ، ٖبالؼ غّبىم، كألف إنفاقهم كاف ُب نصرتو
فيو أربع لغات: نصف بكسر النوف  (()كال نصيفو):  بعده، ككذا جهادىم كسائر طاعاهتم. قولو

ثمن كالثمْب، كقيل: النصف ىنا مكياؿ يكاؿ كبضمها كبفتحها، كنصيف بزيادة الياء، مثل العشر كالعشّب كال
(، ّٗ/ُٔ(، كانظر: شرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم )ُٖٖ/ُٔالعيِب ) عمدة القارم، لإلماـ ."بو

 (.ُِٗ/ٕ) للقاضي عياض ،إكماؿ ا٤بعلم
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من اآليات  رٰبة على ىذا ا٤بعتقد ُب كثّبو حيحة الصَّ صوص الصَّ ت النُّ كقد دلَّ 
 .(ُ)كاألحاديث

 
 ما:َسبّْه فيالتََّسبُُّب  أواًلبن والديو،  سبُّ  - ٗ

كما   ،أكرب الكبائرما، بل إف ذلك من سىبّْه ُبلتَّسىبُّبي ا أكسىبُّ االبن كالديو،  ٰبـر
إف )): قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن عبد اهلل بن عمركجاء ُب ا٢بديث: 
قيل: يا رسوؿ اهلل، ككيف يلعن الرجل كالديو؟  ((،أف يلعن الرجل والديو :من أكبر الكبائر

 . (ِ)((بَاُه، َوَيُسبُّ ُأمَّوُ أبا الرَُّجِل، فَػَيُسبُّ أَ  َيُسبُّ الرَُّجلُ ))قاؿ: 
لفرط  ؛جعل اللعن من أكرب الكبائر" : عز الدين بن عبد السالـقاؿ اإلماـ 

 .(ّ)"ٖبالؼ السب ا٤بطلق ،قبحو
قالوا: يا رسوؿ اهلل،  ((،َشْتُم الرَُّجِل والديو :من الكبائركا٢بديث عند مسلم بلفظ: ))

م َيُسبُّ أبا الرجل فَػَيُسبُّ أباه، وَيُسبُّ ُأمَُّو فَػَيُسبُّ نع))كىل يىٍشًتمي الرَّجيلي كالديو؟ قاؿ: 
 .  (ْ)((ُأمَّو

  

                                                

ف، الطبعة د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮبا ،(ِِِ-َِٕ( )ص:احملبة صورىا كأحكامهاانظر ذلك مفصالن ُب )( ُ)
 ىػ[.ُّْٗدار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ] الثانية،

 [.ّٕٗٓصحيح البخارم ] (ِ)
 (.ِْ/ُ) قواعد األحكاـ ُب مصاّب األناـ (ّ)
 [.َٗصحيح مسلم ] (ْ)
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لعن اهلل من ذبح ))يقوؿ:  رسوؿ اهلل  ٠بعتقاؿ:  كعن علي  
ا، ولعن اهلل من لعن والديو، ولعن اهلل َغيػََّر َمَناَر ليير اهلل، ولعن اهلل من آوى محدثً 

 .(ُ)((األرض
كإف ٓب -لعًن أك شتم كالديو  ُباإلنساًف  تىسىبُّبى   يتميبن حجر ا٥بكقد عدَّ ا

 .(ِ)من الكبائر -يىسيبػَّهيمىا
 
 المسلم: سبُّ  - ٘

  .(ّ)"ز ذلكوّْ ا٤بسلم من غّب سبب شرعي ٯبيى  ٰبـر سبُّ ": قاؿ اإلماـ النوكم 
 .(ْ)من الكبائر ا٤بسلم كاالستطالة ُب عرضو سبَّ   بن حجر ا٥بيتميكقد عدَّ ا

سىبَّ اٍلميٍسًلمى ففيو التعزير، كحكى بعضهم االتفاؽ عليوكإذا 
(ٓ). 

 معصية أك منو، كانت بسرقةو  أك منو، كاف ًبزًننا مسلمنا سب "من :حـز  قاؿ ابن
 لزمو: سرا ا١بميل كالتذكّب الوعظ سبيل على ال - األذل سبيل على ذلك ككاف منو، كانت

 منكر. ألنو األدب؛
  

                                                

ليتميز ّٔا األمالؾ بْب  ؛فهي أعالمها الٍب تضرب على ا٢بدكد ((منار األرض))أما  [.ُٖٕٗصحيح مسلم ]( ُ)
 كشف ا٤بشكل ّبت اختلطت األمالؾ، كإ٭با يقصد مغّبىا أف يدخل ُب أرض جاره.ا١بارين، فإذا غ

(ُ/َِْ.) 
 (.ِٗ/ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائرانظر:  (ِ)
 (.ّٓٔاألذكار )ص:( ّ)
 (.ِٗ/ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائرانظر:  (ْ)
 (.ُُْ/ِْ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتيةانظر:  (ٓ)
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 استطاع إف بيده فَػْليُػَييػّْْرهُ  منكرا منكم رأى من)) : اهلل رسوؿ قاؿ كقد
 . (ُ)((فبلسانو يستطع لم فإف

٧بيًٍسنه  فهو ا٤بنكر عن كالنهي با٤بعركؼ األمر سبيل على فعل ٗبا آخر بىكَّتى  فمن قاؿ:
 .(ِ)تغيّبه" الناس على ففرض - منكرنا أتى فقد الوجو ىذا غّب على ذىكَّرىهي  كمن ،

 فرمى ٕبجر،  الوليد بن األسلمي أقبل خالد مالك بن زكُب حديث رجم ماع
ـي  فػىتػىنىضَّحى  رأسها بػَّهىا، خالد كجو على الدَّ : فقاؿ إياىا، سىبَّوي   اهلل نىيبُّ  فسمع فىسى

 ((،لو ليفر َمْكسٍ  صاحب تابها لو توبة تابت لقد بيده نفسي فو الذي خالد، يا َمْهاًل ))
 .(ّ)كدفنت عليها، فصلى ّٔا أمر ٍب

 : للمؤمنْب كا٤بؤمنات من اإليذاء ا٤بتوعد عليو بالعذاب ُب قولوالسبَّ كاللعن ك 
ًٜ حمس تِي ُ٘ ا  ًٙ َخاًٛا ِإَوثْ ْٟ ٠ُٖا ُب َٙ ِد اْخَخ َِ تََصُت٠ا َذ ْْ ا ا َ٘ َٜاِت ةَِيْْيِ  ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ْؤِٜ٘نَِي َوال ُٙ ْ َٚ يُْؤُذوَن ال ِي  ىجساَواَّلٍّ

تََصُت٠احمسفقولو:  [.ٖٓ]األحزاب: ْْ ا ا َ٘  فيعم ذلك .من جناية أك استحقاؽ ألذلأم:  ىجسةَِيْْيِ 
سائر أنواع األذل، القولية من غيبة ك٭بيمة كسخرية بو، كالفعلية من ضرب كإىانة لو، كغّب 

 ذلك.
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن عبد اهلل بن مسعود :كقد جاء ُب ا٢بديث

: (( ٌرٌ فْ و كُ وقتالُ  ،ِسَباُب المسلم فسوؽ))(ْ). 
 .شتم :اابن بى ا كسً بِّ سى  مصدر سبَّ  -بكسر السْب- ((لمسلمِسَباُب ا)قولو: )

                                                

  [.ْٗصحيح مسلم ] (ُ)
 (.ِْٔ/ُِباآلثار ) احمللى (ِ)
 [.ُٓٗٔم ]صحيح مسل (ّ)
 [.ْٔ[، مسلم ]َٕٕٔ ،َْْٔ، ْٖصحيح البخارم ] (ْ)
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الشتم  :السب ُب اللغة" :قاؿ اإلماـ النوكم  .(ُ)بالشتم الوجيع اغبي ه الرَّ رى كفسَّ  
ا٣بركج  :بو ُب الشرع كا٤براد ،ا٣بركج :كالفسق ُب اللغة .كالتكلم ُب عرض اإلنساف ٗبا يعيبو

 .(ِ)"عن الطاعة
كفاعلو فاسق كما أخرب  ،سب ا٤بسلم بغّب حق حراـ بإٝباع األمةف :كأما معُب ا٢بديث

 .بو النيب 
  .وا ٱبرج بو من ا٤بلة إال إذا استحلَّ كأما قتالو بغّب حق فال يكفر بو عند أىل ا٢بق كفرن 

  :ىذا فقيل ُب تأكيل ا٢بديث أقواؿ رى فإذا تقرَّ 
  .أنو ُب ا٤بستحلّْ  :أحدىا
 .كفر ا١بحود ال ،سالـاف كالنعمة كأخوة اإلأف ا٤براد كفر االحس :والثاني

 .أنو يؤكؿ إٔب الكفر بشؤمو :والثالث 
  .-كاهلل أعلم-أنو كفعل الكفار  :والرابع 

  .ٍب إف الظاىر من قتالو ا٤بقاتلة ا٤بعركفة
 .(ّ)"-مكاهلل أعل-كٯبوز أف يكوف ا٤براد ا٤بشىارَّة كا٤بدافعة  : قاؿ القاضي

ا أك قاتلو من غّب كىذا ٧بموؿ على من سب مسلمن " :كقاؿ ابن ا١بوزم   
، فلم (ْ)((دعني أُرب عنق ىذا المنافق))ب: اطً ُب حى   تأكيل، فقد قاؿ عمر

 لتأكيلو.  ؛ ينكر عليو الرسوؿ
                                                

التوقيف على مهمات (، ْٖ/ْفيض القدير ) (،ُّٗ، مادة: )سبب( )ص:ا٤بفردات ُب غريب القرآف: انظر (ُ)
 (.َُٗ)ص: التعاريف

 (.ّٓ/ِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ِ)
 (،ِِّ/ُصحيح مسلم، للقاضي عياض ) بفوائدإكماؿ ا٤بعلم  (،ْٓ -ّٓ/ِكم على صحيح مسلم )شرح النو  (ّ)

 .ا٤بالجَّةك  ا٤بخاصمة :)اٍلميشىارَّة((. كْٖ/ْفيض القدير )
 [.ِْْٕ، َُّٖ، ََّٕصحيح البخارم ]( ْ)
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ا، أك رأل دين من غّب تأكيل كاف ظاىر أمره أنو رآه كافرن  ا٤بسلمى  كإذا قاتل ا٤بسلمي 
  سالـ قد عصم دمو، فيكفر باعتقاد ذلك.اإل ، أك ال يرل أفاإلسالـ باطالن 

ًل كقولو: )) ،(ُ)((فقد باء بها أحدىما))كٰبتمل ىذا ا٢بديث كما ُب معناه مثل قولو: 
  .(ِ)((ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض

ا٤بؤمنْب إخوة، كأمر باإلصالح بينهم كنصرهتم، كهناىم عن   قد جعل اهللك 
 قاطع. كعن مسببات الت التقاطع،

؛ ألف عرضو حراـ كتحرٙب دمو ((ِسَباُب المسلم فسوؽٌ )) :قاؿ ابن بطاؿ 
ا كال ابن يكوف سبَّ  ؤمن أف الا٤بب يلساف العرب: ا٣بركج من الطاعة، فينبغ ُبكمالو، كالفسوؽ 

ب الفرقة كالبغضة، كقد بألف السب س ؛ ذلك بالنيب ُب مكيقتد ،ا للمؤمنْبنن العَّ 
ِ حمسسالـ فقاؿ: إللفة اأؤمنْب ٗبا ٝبعهم عليو من على ا٤ب   اهلل منَّ  َج اَّللٍّ َٙ ُروا ِْٛه ُْ َواذْ

خِِٝ إِْخ٠َاًٛا َٙ ْٗ ةِِْٜه ْغتَْدخُ
َ
ْٗ ٌَأ ًَ بنَْيَ ٠ُُُٖبُِس ٍّٕ

َ
ْنَداًء ٌَأ

َ
ْٗ أ ُْٜخ ُْ ْٗ إِذْ   ،[َُّ]آؿ عمراف: اآلية ىجسَنًَُْٖس

٠َُِٜ٘ن إِْخ٠َةٌ حمسكقاؿ:  ْؤ ُٙ ْ ا ال َٙ  النسب كذلك ال ُبسب أخيو  ينبغيكما ال ف [.َُ]ا٢بجرات: ىجسإِجٍّ

                                                

يا   قاؿ: ))أٲبا رجل قاؿ ألخيو أف رسوؿ اهلل  :عبد اهلل بن عمر  عن :جاء ُب ا٢بديث (ُ)
 :[. كُب ركاية عند اإلماـ البخارم َٔ[، مسلم ]َُْٔكافر، فقد باء ّٔا أحدٮبا(( صحيح البخارم ]

صحيح  ))ال يرمي رجل رجالن بالفسوؽ، كال يرميو بالكفر، إال ارتدت عليو، إف ٓب يكن صاحبو كذلك((
أك قاؿ: عدك اهلل كليس  ))كمن دعا رجالن بالكفر،  :  [. كُب ركاية عند اإلماـ مسلمَْٓٔالبخارم ]

 [.ُٔكذلك إال حار عليو(( صحيح مسلم ]
[، ََٖٕ، َٖٕٕ، َٕٕٕ، ٖٗٔٔ، ٖٖٔٔ، ُٔٔٔ، َْْٓ، َّْْ، ُّٕٗ، ُُِ( صحيح البخارم ]ِ)

(، كانظر ذلك مفصالن ُب ََّ-ِٗٗ/ُ) كشف ا٤بشكل من حديث الصحيحْب  .[ٔٔ، ٓٔمسلم ]
 (.ُٕ-ٗٔا٤بعتصم دٮباف )ص:)عقبات ُب طريق ا٥بداية(، د. عبد القادر ٧بمد 
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عن  (ليلة القدر)رفع معرفة  ال ترل أف اهلل أ. واإلسالـ كال مالحات ُبسب أخيو  ينبغي
 . (ُ) الرجلْب ٕبضرة النيب يلتالح ؛عباده كحرمهم علمها عقوبة

ِإنََّك اْمُرٌؤ ))أمو أعجمية:  م٤با سب الرجل الذ  ذر أليب قاؿ ك 
 . (ِ)((ةفيَك َجاىليَّ 

منسوخة باإلسالـ، فوجب  ،ذـ السب كتقبيحة؛ ألف أمور ا١باىلية حراـ ُبكىذا غاية 
 .(ّ)"أّعلى كل مسلم ىجراهنا كاجتنا

ك)ا١باىلية( أف السَّبَّ  خلق ذميم من أخالؽ ا١باىلية،  :كيتبْب من ا٢بديث السابق
 ،كرسولو   ىي ا٢باؿ الٍب كانت عليها العرب قبل اإلسالـ من ا١بهل باهلل

 فأرشد النيب كشرائع الدّْين، كمن ا٤بفاخرًة باألنساًب كالكرًب كالتجرب، ك٫بو ذلك. 
 .ا١باىلية ينبغي للمسلم أف ال يكوف فيو شيءه من أخالؽأمتو إٔب أنو ال 

: ما ركاه أبو  ْـّ السَّبّْ رسوؿ اهلل عن  الدرداء كمن األحاديث الٍب كردت ُب ذ
 ((وًل شهداء، يـو القيامة كوف اللَّعَّانُوَف شفعاءَ ًل ي)): أنو قاؿ(ْ) . 

                                                

 القدر، بليلة الناس ليخرب  اهلل رسوؿ خرج: قاؿ الصامت  بن عن عبادة :جاء ُب ا٢بديث (ُ)
 كإهنا كفالف، فالف فػىتىالىحىى ألخربكم، ))خرجت : النيب قاؿ ا٤بسلمْب، من رجالف فػىتىالىحىى
، ْٗكا٣بامسة(( صحيح البخارم ] بعة،كالسا التاسعة، ُب فالتمسوىا لكم، خّبنا يكوف أف كعسى رفعت،
 .كٚباصم تنازع :(فتالحى)ك [.َْٗٔ، َِِّ

ة، كعليو حيلَّة، كعلى غالمو حيلَّة، فسألتيوي  ا٢بديث ركاه (ِ) ذلك، فقاؿ:  عنا٤بعركر بن سيوىٍيد، قاؿ: لقيتي أبا ذىر  بالرَّبىذى
جاىًليَّة،  فيكيا أبا ذىر  أىعىيػٍَّرتىوي بأيمّْو؟ إنَّكى اٍمريؤه )) :يبُّ إ٘بّْ سىابػىٍبتي رجالن فػىعىيػٍَّرتيوي بأيمّْو، فقاؿ ٕب النَّ 

يىًده، فليطًعٍموي ٩بَّا يأكل، كليٍلًبٍسوي ٩بَّا يلبس،  ٙبتكاف أىخيوهي   فمنأىٍيًديكيم،  ٙبتًإٍخوىانيكيٍم خىوىليكيٍم، جىعىلىهيمي اللَّوي 
 [.ُُٔٔ[، مسلم ]ََٓٔ، َّ(( صحيح البخارم ]وىم فأعينوىمكال تيكىلّْفيوىم ما يغلبػيهيم، فإف كلٍَّفتيمي 

 (.ِِْ/ٗ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ّ)
 [.ِٖٗٓصحيح مسلم ]( ْ)
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كاللعاف: الذم يتكرر منو اللعن،   .البعد :ُب اللغة (اللعن") :قاؿ ابن ا١بوزم 
كالشهادة تقتضي  .كا٤بداح، كال يتكرر ىذا إال ٩بن ال يراعي كالمو، كال ينظر فيما يقوؿ

، كىذا الالعن نازؿ عن ا٤بنزلة،  (ُ)تضي منزلةالعدالة، كىذا ٩با ينافيها. ككذلك الشفاعة تق
أمر بناقة لعنت أف  حٌب أف رسوؿ اهلل  ؟كيف كقد بولغ ُب الزجر عن اللعن

 .(ّ)"نعً الَّ كل ذلك زجر لً ،  (ِ) تسيب على ما ذكرنا ُب مسند عمراف بن حصْب
  فهوومن لعن ُمْؤِمًنا )) قاؿ: عن النيب   عن ثابت بن الضحاؾك 
 .(ْ)((َكَقْتِلو

 يكوف أف ِلِصدّْيقٍ ًل ينبيي ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةك 
 .(ٓ)((َلعَّانًا

 ،اإلبعاد من رٞبة اهلل  :اللعنة ُب الدعاء يراد ّٔا" :قاؿ اإلماـ النوكم 
كالتعاكف على  ،بالرٞبة بينهم كليس الدعاء ّٔذا من أخالؽ ا٤بؤمنْب الذين كصفهم اهلل 

                                                

 أم: ُب الدنيا من الورع كالتقول تؤىلو لتلك ا٤بنزلة الرفعية يـو القيامة. (ُ)
عض أسفاره، كامرأة من ُب ب قاؿ: بينما رسوؿ اهلل   عن عمراف بن حصْبا٢بديث جاء ُب  (ِ)

 ؛خذكا ما عليها كدعوىا))فقاؿ:  األنصار على ناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسوؿ اهلل 
قاؿ: بينما جارية على ناقة،   عن أيب برزة األسلميكُب ركاية:  [.ِٓٗٓ(( صحيح مسلم ]فإهنا ملعونة

، إذ بصرت بالنيب  قالت: حىٍل، اللهم العنها، قاؿ: كتضايق ّٔم ا١ببل، ف عليها بعض متاع القـو
ىي كلمة زجر ( حىلٍ [. ك)ِٔٗٓ(( صحيح مسلم ]ال تصاحبنا ناقة عليها لعنة)) :فقاؿ النيب 

ًحلو ًحلو بكسر الالـ فيهما  :اكيقاؿ أيضن  :ًحٍل ًحٍل بإسكاف الالـ فيهما قاؿ القاضي :لإلبل كاستحثاث يقاؿ
 ،صحيح مسلم بفوائدإكماؿ ا٤بعلم  (،ُْٖ/ُٔح مسلم ). شرح النوكم على صحيبالتنوين كبغّب تنوين

 (.ِّ/ٖ) للقاضي عياض
 (.ُّٔ/ِ) كشف ا٤بشكل (ّ)
 [.َُُ[، مسلم ]ِٓٔٔ، َُٓٔ، َْٕٔالبخارم ]صحيح  (ْ)

 [.ِٕٗٓلم ]صحيح مس (ٓ)
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كأف ا٤بؤمن ٰبب ألخيو  ،ككا١بسد الواحد ،ابعضو بعضن  كجعلهم كالبنياف يشدُّ  ،كالتقول الربّْ 
فهو من  كىي اإلبعاد من رٞبة اهلل  ،فمن دعا على أخيو ا٤بسلم باللعنة ،ما ٰبب لنفسو

ابيرً  ألف  ((؛لعن المؤمن كقتلو)) :(ا٢بديث الصحيح)جاء ُب  قدك  ..؛هناية ا٤بقاطعة كالتَّدى
عن نعيم  اهلل يقطعو  يدعو على أخيو ا٤بؤمن بأف كىذا ،منافع الدنياعن  القاتل يقطعو

 :قاؿ النوكم  .ُب اإلٍب ((لعن المؤمن كقتلو)) :كقيل معُب .تو رٞبعن ك  ،اآلخرة
ككجهو: أف من قاؿ ٤بؤمن: لعنو اهلل، فقد ُب )ا٤بفهم(: " قاؿ القرطيب  .(ُ)"كىذا أظهر

الٍب رحم ّٔا ا٤بسلمْب، كإخراجو من ٝبلتهم ُب   إبعاده عن رٞبة اهلل :تضمن قولو ذلك
أحكاـ الدنيا كاآلخرة، كمن كاف كذلك، فقد صار ٗبنزلة ا٤بفقود عن ا٤بسلمْب بعد أف كاف 

ا فيهم؛ إذ ٓب ينتفع ٗبا انتفع بو ا٤بسلموف، كال انتفعوا بو؛ فأشبو ذلك قتلو. كعلى ىذا موجودن 
، غّب أ فيكوف إٍب الالعن كإٍب القاتل، ف القاتل أدخل ُب اإلٍب؛ ألنو أفقد ا٤بقتوؿ ًحسِّا كمعُبن

كالالعن أفقده معُب، فإٜبو أخف منو، لكنهما قد اشَبكا ُب مطلق اإلٍب، فصدؽ عليو أنو 
 .(ِ)"-كاهلل أعلم-مثلو 

ال يشفعوف يـو  :فمعناه ((وًل شهداء ،ًل يكونوف شفعاء)) :كأما قولو 
فيو ثالثة  ((وًل شهداء)) .إخواهنم الذين استوجبوا النارالقيامة حْب يشفع ا٤بؤمنوف ُب 

  :أقواؿ
ال يكونوف شهداء يـو القيامة على األمم بتبليغ رسلهم إليهم  :أصحها وأشهرىا

  .الرساالت
  .لفسقهم ؛ال تقبل شهادهتم :أم ،ال يكونوف شهداء ُب الدنيا :والثاني

  

                                                

 ( بتصرؼ.ُْٗ -ُْٖ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 (.ُّْ /ُ) ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم (ِ)
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  . يل اهللكىي القتل ُب سب ،ال يرزقوف الشهادة :والثالث
ًل يكوف اللَّعَّانُوَف ك)) ((،َلعَّانًا يكوف أف ِلِصدّْيقٍ ًل ينبيي )) :كإ٭با قاؿ 

ًعننا كالالعً  :كٓب يقل ،بصيغة التكثّب ((شفعاءَ  ألف ىذا الذـ ُب ا٢بديث إ٭با ىو ٤بن كثر  ؛نوفالى
  .(ُ)..ذم كرد الشرع بوكىو ال ،اللعن ا٤بباح :اكألنو ٱبرج منو أيضن  ،ال ٤برة ك٫بوىا ،منو اللعن

كآكل الربا كموكلو ككاتبو من ٫بو: لعن الظا٤بْب، كالكاذبْب، الذم كرد الشرع بو ك 
، دكفكشاىديو  بعينو. منهم شخص تعيْب .. إٔب غّب ذلك على العمـو

 . (ِ)فال ٯبوز ُب قوؿ أكثر أىل العلم غّبٮبا أك حيواف أك آدمي من أما لعن ا٤بعْبَّ 
 عن أيب سعيد ا٣بيٍدرًمّْ  :، كما جاء ُب ا٢بديثدخوؿ النار من أسباباللعن ك 

على النساء، فقاؿ:  صىلَّى، فمرَّ مي ُب أضحى أك فطر إٔب الٍ  قاؿ: خرج رسوؿ اهلل 
فقلن: كمب يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:  ((،أىل النار فإني ُأرِيُتُكنَّ أكثرَ  ؛يا معشر النساء َتَصدَّْقنَ ))
 .(ّ)ا٢بديث ..((ْكُفْرَف الَعِشيرَ ُتْكِثْرَف اللَّْعَن، وتَ ))

                                                

 (.ُْٗ -ُْٖ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
كأما لعن ا٤بعْب من كافر أك فاسق قضية (: "ّّٓ/ُاحملتاج( ) هناية على )حاشيتو ُب  الشرباملسي قاؿ (ِ)

كأشار الغزإب إٔب ٙبرٲبو إال من علم موتو على الكفر، ككاإلنساف ُب ٙبرٙب لعنو بقية  ظواىر األحاديث ا١بواز.
( مواىب ا١بليل(. كُب )ّٖٗ/ُ) فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطالب". كانظر: واناتا٢بي

" اللعن :كىو من معُب ،كإ٭با يكره كينهى عن لعن ا٤بعْب كالدعاء عليو باإلبعاد من رٞبة اهلل (: "ْٓٓ/ُ)
كأما على كجو العمـو   ور.(. كالقوؿ بعدـ جواز لعن ا٤بعْب ىو قوؿ ا١بمهُّٖ/ُ) الفواكو الدكا٘باىػ. كانظر: 

 (.َُٔ/ُ) قالو األجهورم ُب بعض رسائلو. الفواكو الدكا٘ب .كلعنة اهلل على الظا٤بْب فيجوز
 . عن عبد اهلل بن عمر[ ٕٗ[،  كىو عند مسلم ]ُِْٔ، َّْصحيح البخارم ]( ّ)
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 عن عبد اهلل بن مسعود :كما جاء ُب ا٢بديث  ،كليس من شأف ا٤بؤمن أف يكوف لعَّاننا
  قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل :((وًل  ،وًل اللَّعَّاف ،المؤمُن بالطَّعَّاف ليس
 .(ُ)((وًل الَبِذيء ،الَفاِحش

 أك بعينو إنساف لعن ٙبرٙب باب(: )الصا٢بْب رياض) ُب قاؿ اإلماـ النوكم 
 .(ِ)دابة أك بعينو إنساف لعن عن النهي ُب الواردة ٝبلة من األحاديث ساؽ ٍب ،(دابة

، َفحَّاًشا، وًل َسبَّابًا  لم يكن النبي))قاؿ:  عن أنس بن مالك ك 
 .(ّ)((َلعَّانًاوًل 

 لمنّْي إِ ))قاؿ: قيل: يا رسوؿ اهلل ادع على ا٤بشركْب قاؿ:   عن أيب ىريرةك 
 .(ْ)((أُبْػَعْث َلعَّانًا، وإنَّما بُِعْثُت رحمة

، كأف  كقد أرشد النيب  ا٤بسلمى إٔب أنو ال ينبغي أف يكوف ىو البادئ بالسَّبّْ
يصوف لسانو عن ىذا ا٣بلق الذميم، كأف ال يتجاكز حدَّ االنتصار إف كقع عليو ذلك، كاألكٔب 

  عن أيب ىريرةو، فقد جاء ُب ا٢بديث: بو أف يتنزه عن االنتصار، كأف يتجاكز كيعف
اْلُمْسَتبَّاِف ما قاًل فعلى اْلَباِدِئ، ما لم يَػْعَتِد ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل 

 . (ٓ)((اْلَمْظُلـو
                                                

 [،ُٕٕٗ] مالَبمذ[، ك ِّّ[، كالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]ّّٖٗ[، كأٞبد ]َّّّٖابن أيب شيبة ]أخرجو  (ُ)
 (الكبّب) ُب كالطربا٘ب ،[ّٗٔٓ]كأبو يعلى [، ُِّٓ]ا: البزار . كأخرجو أيضن "حسن غريب"كقاؿ: 

[. َُُِْ(، كالبيهقي ]ِّٓ/ْ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ِٗكا٢باكم ] [،ُُْٖ] (األكسطك) [،َُّْٖ]
اء، كثقو أبو زرعة كٝباعة، كضعفو ابن ركاه البزار، كفيو عبد الرٞبن بن مغر "(: ٕٗ/ُ)  يقاؿ ا٥بيثم

 ."، كبقية رجالو رجاؿ الصحيحا٤بديِب
 (.ُْْالصا٢بْب )ص: رياض انظر: (ِ)

 [.َْٔٔ، َُّٔالبخارم ]صحيح  (ّ)
 [.ِٗٗٓ] لمصحيح مس (ْ)
  [.ِٕٖٓصحيح مسلم ] (ٓ)
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فقاؿ: يا رسوؿ  أنو سأؿ النيب   عن عياض بن ٞباركُب ركاية: 
اْلُمْسَتبَّاف )): فقاؿ رسوؿ اهلل أىنٍػقىصي ًمِبّْ نىسىبنا؟  كىويىٍشتيميًِب  جلى الرَّ  اهلل، أرأيتى 

 .(ُ)((يعتدَي المظلوـُ  حتىعلى اْلَباِدِئ  فهوفما قاًل ، َشْيطَانَاف، يَػتَػَهاتَػَراف َويَػَتَكاَذبَاف
 :معناه(( اْلُمْسَتبَّاِف ما قاًل فعلى اْلَباِدِئ، ما لم يَػْعَتِد اْلَمْظُلـو)) :كقولو 

بالبادئ منهما كلو إال أف يتجاكز الثا٘ب قدر االنتصار أف إٍب السباب الواقع من اثنْب ٨بتص 
 . فيقوؿ للبادئ أكثر ٩با قاؿ لو

كقد تظاىرت عليو دالئل الكتاب  .كال خالؼ ُب جوازه ،كُب ىذا جواز االنتصار
ْٚ َنزِْم حمس :قاؿ اهلل  .كمع ىذا فالصرب كالعفو أفضل، كالسنة ِٙ َ َّ ل ِ َر إِنٍّ َذل ٍَ ْٚ َغَْبَ وََد َٙ َ َول

ُم٠رِ ا
ُ  .(ِ)((اا بعفو إًل عزِّ وما زاد اهلل عبدً )) :كللحديث ا٤بذكور بعد ىذا [،ّْ]الشورل: ىجسَْ

ًل يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو أنو: )) كمن أخالؽ النيب 
ُب الظاىر عن صاحب  :أم ،((ويصفح)) ،ُب الباطن :أم ،((يعفو))، فهو (ّ)((ويصفح

  .السيئة
ْٚ حمس : تفسّب قوؿ اهلل ُب قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  َٙ ا َذ َٟ ِ٘رُْٖ وََجَزاُء َشيِّئٍَث َشيِّئٌَث 

ِٙنَي  ِ ال َْ َُيِبَّ إلٍّ  ُٝ ِ إٍِّٛ ْجُرهُ لََعَ اَّللٍّ
َ
ْغََٖح ٌَأ

َ
ا َوأ ٍَ ْٗ  Xَخ ِٟ ا َنًَْٖ َ٘  َّ ِ وَٕه

ُ
ِٚ اجَْخَُصَ َبْهَد ُكِِْٖٙٝ ٌَأ َٙ َ َول

 ٍٔ ْٚ َشبًِ ِ٘Y  ِ ُٔ لََعَ اَّلٍّ بًِ ا الصٍّ َٙ ْٗ إِجٍّ ُٟ َ َّ ل ِ وَٕه
ُ
ِ أ َّ رِْض ةَِيْْيِ اْْلَ

َ َْ ٠َُٙن انلٍّاَس َويَتُْي٠َن ِِف ا َٚ َحْلِٖ ي
 ٌٗ ِْل

َ
ُم٠رِ  Zَنَذاٌب أ

ُ َْ ْٚ َنزِْم ا ِٙ َ َّ ل ِ َر إِنٍّ َذل ٍَ ْٚ َغَْبَ وََد َٙ َ  قولو تعأب:"[: ّْ-َْ]الشورل: ىجس]َول
                                                

[،  كابن ّّْٗكالبزار ][، ِْٕكالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ] ،[ُْٖٕٗ]أٞبد   [،ُُٕٔ] الطيالسي أخرجو (ُ)
 ا٥بيثميقاؿ . [َُِٕٖ] يكالبيهق[، ِِٔٓك)األكسط( ]، [ََُُ]  ُب )الكبّب(كالطربا٘ب [،ِٕٔٓحباف ]
 (ٖ/ ٕٓ" :) كرجاؿ أٞبد رجاؿ الصحيح(األكسط)ك (الكبّب)ركاه أٞبد، كالبزار، كالطربا٘ب ُب ،". 

 (( اا بعفو إال عزِّ كما زاد اهلل عبدن ديث: ))(، بتصرؼ، كحُُْ -َُْ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم )( ِ)
 [.ِٖٖٓمسلم ] أخرجو

 [.ّْٖٖبخارم ]صحيح ال( ّ)
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احمس َٟ ِ٘رُْٖ ا ذَ حمس :كقولو ،  ىجسوََجَزاُء َشيِّئٍَث َشيِّئٌَث  َ٘  ِٔ ِٙرْ ِ ْٗ ٌَاْخَخُدوا َنًَِْٖٝ ة ِٚ اْخَخَدى َنًَُْٖس َٙ
 ْٗ ْٗ حمس :ككقولو ،[ُْٗ]البقرة: ىجساْخَخَدى َنًَُْٖس ُت ْٚ َغَْبْ ِ ْٗ ةِِٝ َوَٕه ِتْخُ ا ُن٠ُ َ٘  ِٔ ِٙرْ ِ ْٗ َذَهاُُِت٠ا ة ِإَوْن ََعَرتْخُ

 َٚ اةِرِي ٠َ َخْْيٌ لِٖػٍّ ُٟ َ كىو  ،إٔب الفضل كىو القصاص، كندب ،فشرع العدؿ ،[ُِٗ]النحل: ىجسل
اَرةٌ ََلُ حمس :العفو، كقولو  ٍٍّ َْ  ٠َ ُٟ َق ةِِٝ َذ ْٚ حََػدٍّ َٙ ك٥بذا قاؿ  [؛ْٓ]ا٤بائدة: ىجسَواْْلُُروَح َُِػاٌص َذ

ِ ىنا:  ىا ْجُرهُ لََعَ اَّللٍّ
َ
ْغََٖح ٌَأ

َ
ا َوأ ٍَ ْٚ َخ َٙ كما صح ُب   ،أم: ال يضيع ذلك عند اهلل ،َذ

ِٙنيَ حمسكقولو:  ،(ُ)((ا عزِّ ا بعفو إًلوما زاد اهلل عبدً ))ا٢بديث:  ِ ال َْ َُيِبَّ إلٍّ  ُٝ أم:  ،ىجسإٍِّٛ
 .(ِ)"ا٤بعتدين، كىو ا٤ببتدئ بالسيئة

 
 سب األموات: - ٙ

قالت:  أهنا عائشة  :عن، فقد صحَّ األمواتجاء ُب ا٢بديث النَّهي عن سىبّْ 
. كا٤بعُب: (ّ)((وافإنهم قد َأْفَضْوا إلى ما َقدَّمُ  ؛ًل َتُسبُّوا األموات)) :قاؿ النيب 

قد صاركا إٔب جزاء ما قدموا، فإف كانوا قد جوزكا بالشر فيكفي ما ىم فيو، كإف كانوا قد أهنم 
 .(ْ)غفر ٥بم ٓب يضرىم السب
كإف كانوا فيجَّارنا أك  -أم: باللعن كالشتم  (،(ًل َتُسبُّوا األمواتكُب )ا٤برقاة(: "))

 ا، كفرعوف كأيب جهل كأيب ٥بب. إال إذا كاف موتو بالكفر قطعيِّ  -كيفَّارنا
ُموا))أم: كصلوا.  (،(فإنهم قد َأْفَضْوا)) إلى ما ))كُب نسخة:  (.(إلى ما َقدَّ
ىو  أم: من جزاء أعما٥بم، أك ٦بازاة ما عملوه من ا٣بّب كالشر. كاهلل  ((،قدموه

                                                

 .تقدـ( ُ)
 (.ُِِ -ُُِ/ ٕ( تفسّب ابن كثّب )ِ)
  [.ُٔٓٔ، ُّّٗصحيح البخارم ]( ّ)
 (.ُّٗ/ْ) كشف ا٤بشكلانظر:   (ْ)
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ن أك فاجرين، شاء عفا عنهم إف كانوا مسلمْب، كإف شاء عذّٔم بأف كانوا كافري اآّازم، فإذ
٤با  ؛تركو ما ال يعنيو، كإ٭با جوز ذـ بعض األحياء :فما لكم كإياىم، كمن حسن إسالـ ا٤برء

  .(ُ)"ترتب عليو من فائدة ما
 كأما ذكره  .ال فائدة ٙبت سىبًّْهم كالتػَّفىكًُّو بأعراضهمأنو "  الصنعا٘بكذكر 

ا لألمة من تلك األفعاؿ بل ٙبذيرن  ،ذمهملألمم ا٣بالية ٗبا كانوا فيو من الضالؿ فليس ا٤بقصود 
كبياف ٧بيىرَّمىاتو ارتكبوىا. كذكر الفاجر ٖبصاؿ فجوره لغرض  ،الٍب أفضت بفعلها إٔب الوباؿ

 .(ِ).".كليس من السَّبّْ اٍلمىٍنًهيّْ عنو ،جائز
. (ّ)"حرمة ا٤بؤمن بعد موتو باقية كما كانت ُب حياتو" :كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر 

كأما الكافر، كا٤بسلم ا٤بعلن ، ا بفسقوٰبـر سب ميت مسلم ٓب يكن معلنن  :ءقاؿ العلما
 سىبُّ األموات ٯبرل ٦برل الغيبة ُب" : اؿطقاؿ ابن ب. ك (ْ)بفسقو، ففيو خالؼ

، كإف   األحياء، فإف كاف الرجل أغلب أحوالو ا٣بّب، كقد تكوف منو الفلتة، فاالغتياب لو ٧بـر
النهي عن " :. كقاؿ اإلماـ النوكم (ٓ)"يو. فكذلك ا٤بيتكاف فاسقنا معلننا فال غيبة ف

فأما ىؤالء  ،كُب غّب ا٤بتظاىر بفسق أك بدعة ،سىبّْ األموات ىو ُب غّب ا٤بنافق كسائر الكفار
 .(ٔ)"كمن االقتداء بآثارىم كالتخلق بأخالقهم ،للتحذير من طريقتهم ؛فال ٰبـر ذكرىم ًبشىر  

ىر. كالتَّحرٙبي يتناكؿي من سبَّ الدىر، ككذلك األلفاظ كقد جاء النَّهي عن سىبّْ الدَّ 
 كالوقت. كاليـو ا٤برادفة للدىر كالزمن

                                                

 (.َُِّ/ّ) مرقاة ا٤بفاتيح (ُ)
 (.َُٓ/ُسبل السالـ )( ِ)
 (.َٓٓ/ْ) فيض القدير(، ٗٔ/َِ) عمدة القارم(، كانظر: ُُّ/ٗلبارم )فتح ا( ّ)
 (.ُْْ -ُّْ/ِْ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتيةانظر:  (ْ)
 (.ّْٓ/ّ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ٓ)
 (.َِ/ٕشرح النوكم على صحيح مسلم )( ٔ)
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 سب الدَّىر: - ٚ
كما جاء ُب )صحيح اإلماـ   ،النَّهيي عن الدَّىر ُب )الصَّحيح( :جاء ُب ا٢بديث

قاؿ رسوؿ اهلل  :ىريرة عن أيب  :(باب: ال تسبوا الدىر( ُب )البخارم 
: ((ؿ اهللقا :  ْىَر، وأنا الدىر، بيدي الليل َيُسبُّ بنو آدـ الدَّ

 . (ُ)((والنهار
ْىِر فال يَػُقوَلنَّ أحدُكْم: )):  (مسلم)كعند  يُػْؤِذيِني ابن آدـ يقوؿ: يا َخْيَبَة الدَّ

ْىر َلُو ونَػَهارَُه، فإذا ِشْئُت قَػَبضْ  ؛يا َخْيَبَة الدَّ ْىُر، أُقَػلُّْب لَيػْ  .(ِ)((تُػُهَمافِإنّْي أنا الدَّ
وأنا )) يعاملِب معاملة توجب األذل ُب حىقّْكيٍم. :فمعناه" ((يُػْؤِذيِني ابن آدـقولو: ))

أف العرب كاف شأهنا أف تسب الدىر عند النوازؿ  :كسببو .كىو ٦باز :قاؿ العلماء (،(الدىر
يا خيبة ) :ففيقولو  ،كا٢بوادث كا٤بصائب النازلة ّٔا من موت أك ىـر أك تلف ماؿ أك غّب ذلك

فإف  ((؛ًل تسبوا الدىر)) :فقاؿ النيب  ،ك٫بو ىذا من ألفاظ سب الدىر (الدىر
فإنكم إذا سببتم فاعلها كقع السب على  ؛ال تسبوا فاعل النوازؿ :أم ،ىو الدىر  اهلل

بل ىو ٨بلوؽ  ،كأما الدىر الذم ىو الزماف فال فعل لو ،ألنو ىو فاعلها كمنز٥با ؛اهلل 
 ،فاعل النوازؿ كا٢بوادث :أم ((،فإف اهلل ىو الدىر)) :كمعُب ،لق اهلل من ٝبلة خ

 . (ّ)"-كاهلل آعلم-كخالق الكائنات 
ا تأكيلو " :الشَّاًفًعي اإلماـ قاؿ ك  أف  أف العرب كاف من شأهنا -كاللَّو أعلم-إ٭بَّ

ٍىرى كىتىذيمَّوي عند ا٤بصائب الٍب تػىٍنزًؿي ّٔم: من مىٍوتو ، أك ىىٍدـو ، أك تلف ماؿ أك غّب  تىسيبَّ الدَّ

                                                

 [.ُُٖٔصحيح البخارم ]( ُ)
 [.ِِْٔصحيح مسلم ]( ِ)
البن  م،شرح صحيح البخار انظر:  .ك٫بوه قوؿ ابن بطاؿ  (.ّ/ُٓى صحيح مسلم )شرح النوكم عل (ّ)

 (.ٓٔٓ/َُ(، كانظر: فتح البارم، البن حجر )ّّٕ/ٗ) بطاؿ
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نىتىاف كا١بٍىًديدىاف، كيقولوف: أصابتهم قوارع الدٍَّىًر،  -ذلك، كتسب الليل كالنهار  كٮبا: اٍلًفتػٍ
ٍىرى ًفنَّوي  ، كأتى عليهم؛ فيجعلوف الليل كالنهار اللذين يفعالف ذلك، فػىيىذيمُّوفى الدَّ كأبىادىىيمي الدٍَّىري

على أنو  ا٢بديث. ((ًل تسبوا الدىر)) :، فقاؿ رسوؿ اهلل بناالذم يػيٍفًنينىا كيفعلي 
، الذم يفعل بكم ىذه األشياء؛ فإنكم إف سببتم فاعل ىذه األشياء، فإ٭با تسبوف اللَّو 

  .(ُ)"فإف اللَّو تعأب فاعل ىذه األشياء
 : مفاسد ثالث فيو الدىر سب أف  عليو القيم ابن كذكر

ٍىرى خىٍلقه ميسىخَّره  ؛أىلو أف ييسىبَّ ب ليس من: سىبُّوي "أحداىا قىاده اهللخىٍلًق  منفإفَّ الدَّ ، مينػٍ
ْـّ كالسَّبّْ  ،ألمره لَّله لتسخّبه، فىسىابُّوي أكٔب بالذَّ  .منو ميذى

 ...كينفع يضر أنو لظنو سبو فإنو للشرؾ، متضمن سبو أف: الثانية
فعاؿ الٍب لو اتػَّبىعى ا٢بق فيها : أف السَّبَّ منهم إ٭با يقع على من فعل ىذه األالثالثة

أىواءىم لفسدت السموات كاألرض، كإذا كقعت أىواؤىم ٞبدكا الدىر كأثنوا عليو. كُب 
حقيقة األمر، فػىرىبُّ الدىر تعأب ىو ا٤بعطي ا٤بانع، ا٣بافض الرافع، ا٤بعز ا٤بذؿ، كالدىر ليس لو 

ٍىًر مىسىبَّةه هلل  . (ِ)" من األمر شيء، فىمىسىبَّتػيهيٍم لًلدَّ
أنا صاحب الدىر، كمدبر األمور  :معناه ((،الدىر أنا)): قولو" :ا٣بطايب  كقاؿ

الٍب تنسبوهنا إٔب الدىر، فإذا سب ابن آدـ الدىر من أجل أنو فاعل ىذه األمور، عاد سبو 
ككاف من عادة أىل  .ا ٤بواقع األموركإ٭با الدىر زماف ككقت جعلت ظرفن  ،أل٘ب فاعلها ؛إٕب

ا ة إذا أصأّم شدة من الزماف أك مكركه من األمر أضافوه إٔب الدىر كسبوه فقالوا: بؤسن ا١باىلي
                                                

(، ّٓٓ/ٖ) بن عبد الرب، الالستذكاركانظر: ا [،َِٕٗ] معرفة السنن كاآلثار[، ُْٗٔ، للبيهقي ]السنن الكربل (ُ)
لخطيب ل ،السراج ا٤بنّب (،ُٖٖ/ْ(،  تفسّب البغوم )ُٓٓ/ُٖ) ٘ب كاألسانيدالتمهيد ٤با ُب ا٤بوطأ من ا٤بعا

، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر (،ُْٔ/ِ)عبيد القاسم بن سالـ  ، أليبغريب ا٢بديث(. ََٔ/ّ) الشربيِب
 (.ُْْ/ِمادة: )دىر( )

 (.ِّْ -ِّّ/ِا٤بعاد( ) مفصالن ُب )زادانظر ذلك ( ِ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

498 

 

ربوبية، كال يعرفوف   إذ كانوا ال يثبتوف هلل ؛ا للدىر، ك٫بو ذلك من القوؿللدىر، كتبِّ 
رُ حمس ذلك من قو٥بم حْب قالوا: ا، كقد حكى اهلل للدىر خالقن  ْٞ ٍّْ ادلٍّ

ِ َٜا إ ُٓ ِٖ ْٟ ا ُح َ٘  ىجسَو
ا ال أكؿ لو، فأعلم اهلل فأعلم ا قدٲبن ككانوا يركف الدىر أزليِّ  ،الدىرية :كلذلك ٠بوا [؛ِْ]ا١باثية:

ال فعل لو ُب شيء من خّب أك شر،  ،أف الدىر ٧بدث يقلبو بْب ليل كهنار  اهلل 
كمن قبلو يكوف  ،ك٧بل لوقوعها كأف األمور كلها بيد اهلل  ،لكنو ظرؼ للحوادث

 .(ُ)"ال شريك لو، دثها كمنشئها كىو ٧ب ،حدكثها
 
 سب الُحمَّى: - ٛ

 جابر :حديث من مسلم( )صحيح ا٢بيمَّى، ففي جاء ُب ا٢بديث النهي عن سب
: اهلل رسوؿ أف  َما َلك ))أيْـّ السَّاًئب أك أيْـّ اٍلميسىيّْب فقاؿ:  على دخل

َـّ السَّاِئِب  َـّ اْلُمَسيّْبِ -يا ُأ قالت: ا٢بٍيمَّى، ال بارؾ اهلل فيها، فقاؿ:  ،(ِ)((؟تُػَزْفزِِفينَ  -أو يا ُأ
ـَ، كما ُيْذِىُب اْلِكيُر َخَبَث الحديد ؛ًل َتُسبّْي اْلُحمَّى))  .(ّ)((فإنَّها ُتْذِىُب خطايا بني آد

                                                

 (.َُْٗ/ّ) صحيح البخارم( أعالـ ا٢بديث )شرح (ُ)
لصوت  ؛زفزافة :كىي ٙبريك الرياح ا٢بشيش حٌب يصوت، كيقاؿ للريح إذا اشتد ىبؤّا ،من الزفزفة ((تزفزفْب)) (ِ)

كاجتح بأف الرفرفة ٙبريك الطائر جناحيو، فشبو رعدهتا للحمى  -بالراء– ()ترفرفْب()حركتها. كقد ركاه بعضهم: 
(، كانظر: شرح النوكم على صحيح َُٓ/ّ) كاألكؿ أصح. كشف ا٤بشكل .ناحيوكانزعاجها بتحريك الطائر ج

ا٤بفهم ٤با (، ُُّْ/ْ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح(، ُُُّ/ّ) مرقاة ا٤بفاتيح(، ُُّ/ُٔمسلم )
 (.ْٖٓ/ٔ) أشكل من تلخيص كتاب مسلم

 [. ِٕٓٓصحيح مسلم ]( ّ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

499 

 

 ا٢بمى تكوف بقدر اهلل . ك (ُ)"كيكره سب ا٢بمى" :قاؿ اإلماـ النوكم 
فإنو ال ٯبوز   يء من أفعاؿ اهللككل ش ،كيرفعها  ،افهو الذم يقدرىا كقوعن 

 .(ِ)ا ٣بالقو و سبِّ ألف سبَّ  ؛لإلنساف أف يسبو
ا، كمعو أبو ىريرة من أنو عاد مريضن  عن النيب   عن أيب ىريرةك 

نَاِري ُأَسلّْطَُها على  ىي: يقوؿَأْبِشْر فإفَّ اهللَ )) :كىٍعكو كاف بو، فقاؿ رسوؿ اهلل 
 .(ّ)((َحظَُّو من النار، في اآلخرة لتكوفَ  ؛عبدي المؤمن في الدنيا

ِكيِر َجَهنََّم،   مناْلُحمَّى ِكيٌر ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة
 .(ْ)((فَػَنحُّوَىا عنكم بالماء البارد

 األحاديث ىذه ففي النار من ا٢بمى كانت "فإذا :رجب  ابن ا٢بافظ قاؿ
 ة.القيام يـو جهنم نار من ا٤بؤمن حظ أهنا السابقة
 يلقى حٌب ّٔا، كيطهر ا٤بؤمن، ذنوب تكفر الدنيا ُب ا٢بمى أف: -أعلم كاهلل- كا٤بعُب 

 دار كرامتو دار ُب ّٓاكرتو فيصلح ا٣ببث، من مطهرنا طاىرنا فيلقاه ذنب، بغّب  اهلل
ا، حيث ٓب يكن فيو خبث ٰبتاج إٔب تطهّب.  إٔب ٰبتاج كال السالـ،  تطهّب ُب كّب جهنم غدن

  كتطهره. ا٢بمى تكفره ما إال ذنوب لو يكن كٓب اإلٲباف حقق الذم ا٤بؤمن قح ُب كىذا

                                                

 (.ّْٔاألذكار )ص: (ُ)
 (.ْٕٔ/ٔ) ٧بمد بن صاّب العثيمْب، ا٢بْبشرح رياض الصانظر:  (ِ)
 كُب )الزكائد( ،[َّْٕ]، كابن ماجو [ُّٗ]، كىناد [َِٖٖ]أٞبد ك  [،ََُِٖ]شيبة  أخرجو ابن أيب (ّ)

كقاؿ:  [ُِٕٕ]ا٢باكم ك  ،[َِٖٖم ]ا: الَبمذ. كأخرجو أيضن "ىذا إسناد صحيح رجالو موثقوف"(: ُٔ/ْ)
 ُب[، ك ُُٗٓٔب )السنن الكربل( ] البيهقيك (، ٖٔ/ٔ) (ا٢بلية) أبو نعيم ُبكما أخرجو  "صحيح اإلسناد،"
 .(ِٕٗ/ٔٔكابن عساكر )[، ّْٖٗ] (شعب اإلٲباف)

 ثقات". كرجالو صحيح "إسناده :(ُٔ/ْ) )الزكائد( [، كُبّْٕٓأخرجو ابن ماجو ]( ْ)
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 كىي كاألكصاب باألسقاـ الذنوب بتكفّب  النيب عن النصوص تواترت كقد
ا كثّبة  .(ُ)ذكرىا" يطوؿ جدِّ

 
 سب الريح: - ٜ

٠بعت رسوؿ اهلل قاؿ  النهي عن سب الريح، فعن أيب ىريرة  :جاء ُب ا٢بديث
  :فإذا رأيتموىا،  ،َرْوِح اهلل، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب منالرّْيُح ))يقوؿ

 .(ِ)((فال َتُسبُّوَىا، وسلوا اهلل خيرىا، واستعيذوا بو من َشرَّْىا
ىو بفتح الراء، قاؿ  ((ِمْن َرْوِح اهلل)) :قولو " :قاؿ اإلماـ النوكم 
 .(ّ)"بعباده  العلماء: أم: من رٞبة اهلل

فإهنا خلقه هلل تعأب  ؛ال ينبغي أًلىحىدو أىٍف يىسيبَّ الرّْيىاحى " :الشافعي  اإلماـ قاؿ
 .(ْ)"ة إذا شاءمى قٍ ميًطيعه، كجنده من أجناده، ٯبعليها رٞبةن كنً 

فيما صحَّ  كا٤بشركع أف يقوؿ ا٤بسلم عند ىبوب الريح ما أرشد إليو النيب 
اللُهمَّ إني ))الرّْيح، قاؿ: إذا عىصىفىًت  النيب  أهنا قالت: كاف عن عائشة 

                                                

 (.ّْٕ/ِ)٦بموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب ( ُ)
[، ُّٕٔكأٞبد ] ،[َِٕ] (األدب ا٤بفرد) ُب م(، كالبخار ُٖ/ُ) يالشافع[، ك َََِْ]أخرجو معمر بن راشد  (ِ)

كابن  [،ُِْٔ]، كأبو يعلى [َُٗٗٔ] (الكربل) ُب يكالنسائ[، َٕٗٓ[، كأبو داكد ]ِّٕٕكابن ماجو ]
 يالبيهقأخرجو أيضنا: ك  ككافقو الذىيب. "صحيح اإلسناد"كقاؿ:  [،ٕٕٗٔ]كا٢باكم [، ََُٕحباف ]

 ."إسناده حسن": (ُْٖ( )ص:الرياض)ك (ُٕٗ( )ص:األذكار) َب  مقاؿ النوك [. ْْٔٔ]
 (.ٕٗ/ٓ) آّموع شرح ا٤بهذب (.ُْٖ(، رياض الصا٢بْب )ص:ُٕٗ، لإلماـ النوكم )ص:األذكار (ّ)
 البياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي(، ٕٗ/ٓ) آّموع شرح ا٤بهذب(، كانظر: َٗٔ/ِاإلـ، لإلماـ الشافعي ) (ْ)

 (.َُٖماـ النوكم )ص:، لإلاألذكار (،َٗٔ/ِ)
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رسلت بو، وأعوذ بك من َشرَّْىا، وَشرّْ ما فيها، أسألك خيرىا، وخير ما فيها، وخير ما أُ 
 .(ُ)((رسلت بووَشرّْ ما أُ 
 

 سب الديك: - ٓٔ
قاؿ:  زيد بن خالد ا١بٍيهىًِبّْ  فيما ركاه النهي عن سبّْ الديك :جاء ُب ا٢بديث

فإنو ((، كُب لفظ: ))فإنَُّو يُوِقُظ لِلصَّالة ؛ُسبُّوا الّديكَ ًل تَ )) :قاؿ رسوؿ اهلل 
 . (ِ)((يدعو إلى الصالة
كال  ،يؤخذ منو أف كل من استفيد منو ا٣بّب ال ينبغي أف ييسىبَّ " : قاؿ ا٢بٍىًليًميُّ 

ـي كٰبيٍسىني إليو ،أف ييٍستػىهىافى بو أف  ((ةفإنو يدعو إلى الصال)) :كليس معُب قولو :قاؿ .بل ييٍكرى
أف العادة جرت بأنو يصرخ عند  :بل معناه ،صلوا أك حانت الصالة :يقوؿ بصوتو حقيقة

أف بعض ا٣بصاؿ ا٢بميدة  :كفيو. "(ّ)"عليها  كعند الزكاؿ ًفٍطرىةن فىطىرىهي اهلل ،طلوع الفجر
 .(ْ)؟!"ُب ا٢بيواف مانع من سىبّْو، فكيف با٤بؤمن من اإلنساف

 
  

                                                

 [.ٖٗٗمسلم ]صحيح  (ُ)
أبو [، ك َُُُٕٓب )الكربل( ] النسائيك ، [َُُٓ]أبو داكد ك  [،ُِٕٗٔ[، كأٞبد ]ٗٗٗ] الطيالسي أخرجو (ِ)

 [،َِّٔك)األكسط( ] ،[َُِٓ]  ُب )الكبّب(كالطربا٘ب[، ُّٕٓ[، كابن حباف ]ُْْٕ] العباس السراج
( األذكار) ُب  مقاؿ النوك  .[َْٖٗ] (شعب اإلٲباف) ُب يالبيهقك (، ّْٔ/ٔكأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )

 ".إسناده صحيح": (ُْٖ( )ص:الرياض)ك (ّْٔ)ص:
 (.ّٗٗ /ٔ(، كانظر: فيض القدير )ّّٓ/ٔفتح البارم، البن حجر ) (ّ)
 (.ِٕٔٔ/ٕ) مرقاة ا٤بفاتيح (ْ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

512 

 

مّْيّْ سب  - ٔٔ  لكافر:وا الذّْ
 .سىبُّ اٍلميٍسًلًم لًلذّْمّْيّْ معصية، كيعزر ا٤بسلم إف سىبَّ الكافرى 

 ا، أك مىيّْتنا، يعلم موتو على الكفر.قاؿ الشافعية: سواء أكاف حيِّ 
 .(ُ)اهلل تعأب من ا٢بنابلة: التعزير ٢بقّْ   كقاؿ اٍلبػيهيوٌبُّ 

 
اسب المخلوقات عمومً  -  :ٕٔ

عن أيب ٛبيمة، كما جاء ُب ا٢بديث   اا٤بخلوقات عمومن بّْ جاء ُب ا٢بديث النهي عن س
 أك قاؿ: شهدت رسوؿ اهلل  عن رجل من قومو، أنو أتى رسوؿ اهلل 

، قاؿ: فإالـ تدعو؟ ((نعم))كأتاه رجل فقاؿ: أنت رسوؿ اهلل؟ أك قاؿ: أنت ٧بمد؟ فقاؿ: 
، ومن إذا وحده، من إذا كاف بك ُر فدعوتو كشفو عنك  أدعو إلى اهلل))قاؿ: 

ـُ َسَنٍة َفَدَعْوَتُو َأنْػَبَت  َلْلَت َفَدَعْوَتُو رَدَّ  ، ومن إذا كنت في أرضٍ لكأصابك َعا ُْ قَػْفٍر فََأ
، أك ((ًل َتُسبَّنَّ شيًئا))ٍب قاؿ: أكصِب يا رسوؿ اهلل، قاؿ لو:  ،، قاؿ: فأسلم الرجل((عليك

ةن منذي أكصا٘ب رسوؿي اهلل شىا كالقاؿ: فما سىبىٍبتي بىًعّبنا  ((،َأَحًدا))قاؿ: 
..ا٢بديث(ِ). 

 
  

                                                

 (.ُُْ/ِْ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (ُ)
كثقو أبو  ،ركاه أٞبد، كفيو ا٢بكم بن فضيل(: ِٕ/ٖ)  كاللفظ لو.  قاؿ ا٥بيثمي [،ُُٔٔٔأخرجو أٞبد ]  (ِ)

 عن أيب جرمكأخرجو أيضنا: ابن أيب شيبة  ."كضعفو أبو زرعة كغّبه، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح ،داكد كغّبه
ي ُب )الكربل( [، كالنسائُُّٖ( ]اآلحاد كا٤بثا٘بُب ) بن أيب عاصم[، كاَْْٖ[، كأبو داكد ]ِٕٗ] ا٥بجيمي

       [.َُِّٗ[، كالبيهقي ]ّٖٔٔ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُٓٔٗ]
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 :مبحث النهي عن السب خاتمة
 ا٤بستقرئ لصور السب ٯبد أنو تعَبيو األحكاـ اآلتية:ك"

، كالذم يىسيبُّ اهلل  ،: ا٢برمة: كىي أغلب أحكاـ السبأوًًل   ،كقد يكفر السَّابُّ
 أك ا٤بالئكة. ،أك يىسيبُّ الرسوؿ 

 ا٢بٍيمَّى. الكراىة: كىسىبّْ  ا:ثانيً 
خالؼ األكٔب: كذلك إذا سىبَّ اٍلمىٍشتيوـي شىاٛبىوي ًبقىٍدر ما سىبَّوي بو، عند بعض  ا:ثالثً 
 الفقهاء.

ٍشرىاًر، كىسىبّْ السَّابّْ ًبقىٍدًر ما سىبَّ بو عند أكثر سىبّْ األى : ا١بواز: ٫بو ا:رابعً 
 . (ُ)"الفقهاء

، كإف كاف ج ائزنا، كالصرب كالعفو، كذلك من ٛباـ كاألىٍكٔبى صوف اللساف عن السبّْ
. كاالحَباز عن مسببات اللعن كالسب، كالغضب الذم يهيج اللساف، -كما تقدـ–الفضل 

 . -كما تقدـ-عن مقابلة السب ٗبثلو ك 
 

 رابًعا: الوقاية والعالج من آفات السَّبّْ واللعن:
 الـ.  حفظ اللساف كصونو عن السبّْ كاللعن، كقوؿ الفحش، كبذمء الك – ُ
ا٢بذر من زالًت اللساف، كيكوف باإلقالؿ من الكالـ، كالتفكر كالتأ٘ب، كالصَّمت  - ِ
، كأف يػيٍعرض عمن ٱبوض فيو.أحياننا،   كأف يَبؾى ا٤بسلم ما ال يعنيو، كأف ال ٱبوض ُب باطلو
 أف ال يػيقىاًبل السب ٗبثلو فضالن عن الزيادة عن ذلك. – ّ

  

                                                

 (.ُّٓ/ِْانظر: ا٤برجع السابق )( ُ)
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مقابلة اإلساءة ز عن ىفوات كزالت الناس، ك العفو كالتسامح، كالتجاك  – ْ
 الرفق كا٢بلم:، ك باإلحساف

ـى الودّْ كاحملبة : قاؿ اهلل  كسَب الزالت. ،يقتضي ٘باكز ا٥بفوات بْب الناس إفَّ دكا

ْٗ حمس ُٟ َ ا ل َٞ ْٗ ُحتِْد َ ِصِٝ َول ٍْ ًُ ِِف َج ا ي٠ُُش َٞ َِسٍّ
َ
كقليل من الصرب كضبط األعصاب  [.ٕٕ]يوسف: ىجسٌَأ

صومة يدفع كثّبنا من الشر. بل ٯبلب ا٣بّب كالنفع ُب كثّب من األحواؿ، قاؿ اهلل حْب تقع ا٣ب
 - ٠ا حمسعن النساء:  -مثالن ُٞ ْن حَْسَر

َ
ٍّٚ َذَهََس أ ُٞ ٠ ُٙ ُخ ْٞ رِ

َْ ْهُروِف ٌَإِْن  َٙ ْ ٍّٚ ةِال ُٞ و وَََعَِشُ
رًِْيا َْ ا  ُ ذًِِٝ َخْْيً َٔ اَّللٍّ  [.ُٗ]النساء: ىجسَطيْئًا َويَْجَه

مقابلةى اإلساءة باإلحساف، كحيٍسنى ا٣بيلق سببنا يكوف بو العدكُّ  كقد جعل اهلل  
َّ حمس: صديقنا، كتتمكَّني فيو صداقةي الصديق، قاؿ اهلل  ِي ةَيَْٜ ُٚ ٌَإَِذا اَّلٍّ ْخَص

َ
ٍِِّٕت ِهَ أ اْدَذْم ةِا

 ٌٗ ُٝ َوَِّلٌّ َْحًِ ٍّٛ
َ
أ َْ ُٝ َنَداَوةٌ  َٜ ف سوؼ يكوف لو إف كل إساءة تقابل باإلحسا [.ّْ]فصلت: ىجسَوبَيْ

من األثر الطيب ما ٲبحو أثرىا، كيعاِب ما أحدثتو من صدع كجفاء. يعِب: أنك إذا أحسنت 
إٔب من أساء إليك قادتو تلك ا٢بسنة إٔب مصافاتك ك٧ببتك. كمقابلة السيئة با٢بسنة مرتبة 

 إالَّ من امتلك زماـ نفسو.  عظيمة ال يرتقي إليها من عباد اهلل 
. -كما تقدـ– ٯبزم بالسيئة السيئة، كلكن يعفػو كيصػفح كٓب يكن النيب 

، كقد تقدـ   كاهلل  ، فقد ندب إٔب العفو كالصفح فضالن كما شرع القصاص عدالن
   ((.اا بعفو إًل عزِّ وما زاد اهلل عبدً ))حديث: 

 ، كدكاـ الود.الرفق با٣بلق كا٢بلم كاألناة كسعة الصدر من أسباب احملبةكال ٱبفى أف 
قالت: دخل رىط من اليهود على رسوؿ اهلل  عن عائشة  :ء ُب ا٢بديثجاكقد 
 فقالوا: الساـ عليكم، قالت عائشة :  ففهمتها، فقلت: كعليكم الساـ

مهاًل يا عائشة، إف اهلل يحب الرفق في )) :كاللعنة، قالت: فقاؿ رسوؿ اهلل 
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قد )) :رسوؿ اهلل ((، فقلت: يا رسوؿ اهلل، أكٓب تسمع ما قالوا؟ قاؿ األمر كلو
 . (ُ)((قلت: وعليكم

 .(ِ)((مو يا عائشة، فإف اهلل ًل يحب الفحش والتفحشكُب ركاية: ))
يا عائشة: إف اهلل قاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  كُب ركاية: عن عائشة 

رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ًل يعطي على العنف، وما ًل يعطي على ما 
 .(ّ)((سواه

، (ْ)ليعطي على الرفق ما ًل يعطي على الخرؽ ف اهلل إ)) :كقاؿ 
 .(ٓ)((وإذا أحب اهلل عبًدا أعطاه الرفق، ما من أىل بيت يحرموف الرفق إًل قد حرموا

أف أعرابيِّا باؿ ُب ا٤بسجد، فقاموا إليو، فقاؿ رسوؿ اهلل  كعن أنس بن مالك 
 :((ٍب دعا بدلو من ماء فصب عليوًل تزرموه ،))(ٔ) . 

الرفق كاللْب، كا٢بلم كاألناة؛ لقوؿ رسوؿ اهلل  :ن الصفات الٍب ٰببها اهلل فم
  إف فيك خصلتين يحبهما اهلل: الحلم، : ))-أشج عبد القيس-لألشج

 .(ٕ)((واألناة
                                                

 [.ُِٓٔ، ُِْٔ[، مسلم ]َُْٔ، ََّٔ، َِْٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 كقد تقدـ بياف معُب: )الفاحش( ك)ا٤بتفحش(. [.ُِٓٔ( صحيح مسلم ]ِ)
 [.ِّٗٓ( صحيح مسلم ]ّ)
بفتحتْب مصدر، ك)األخرؽ( كىو ضد الرفيق كبابو طرب،  ()ا٣برؽ()ضم أكلو ا٤بعجم كسكوف الراء ضد الرفق. كب (ْ)

 كاالسم )ا٣برؽ( بالضم.
(: "ركاه الطربا٘ب، كرجالو ثقات". كضعفو ُٖ/ٖ)  [، قاؿ ا٥بيثميِِْٕ( أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ٓ)

اؿ الشيخ األلبا٘ب ُب )صحيح الَبغيب كالَبىيب( (، قَُُّٖب )ٚبريج اإلحياء( )ص:  العراقي
 [: "حسن لغّبه".ِٔٔٔ]

 : ال تقطعوا عليو بولو.()ال تزرموه()[. َِٓٔ( صحيح البخارم ]ٔ)
 [.ُٕمسلم ] صحيح( ٕ)
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 و ككساكسو:نزغاتك  أف ٰبذر السالك خطوات الشيطاف - ٓ
غات الشيطاف، االحَباز من نز إف من أسباب الوقاية من )آفات السب كاللعن(:  

  و، فالشيطاف ينزغ بْب الناس، كقد حذَّر اهلل من كاالستعاذة باهلل كٮبزاتو ككساكسو، 
ُٚ حمس :و فقاؿنزغات ْخَص

َ
ٍِِّٕت ِهَ أ ٠ل٠ُا ا ُِ ْٔ ِٕهَِتادِي َح ًَْفاَن ََكَن  َوُُ ْٗ إِنٍّ الظٍّ ُٟ َٜ ُغ ةَيْ ًَْفاَن َحْنَ إِنٍّ الظٍّ

تِيًٜا ُ٘ ا  نَْصاِن َنُدوًّ ِ
ّْ ِ ةَِج حمس: على لساف يوسف  كقاؿ اهلل  [، ّٓ]اإلسراء: ىجسل

َ
يَا أ

ِٚ وََجاءَ  ْج َٚ الّصِ ِ٘ ْخرََجِِن 
َ
َٚ ِِب إِذْ أ ْخَص

َ
ا َوَُْد أ ًِّ ا َرَّبِ َخ َٟ ُٔ َُْد َجَهَٖ ْٚ َرتْ ِ٘ ُٔ ُرْؤيَاَي  وِي

ْ
َذا حَأ َٞ 

ًَْفاُن ةَيِِْن َوبَ  ْن ََٛزَغ الظٍّ
َ
ْٚ بَْهِد أ ِ٘ َٚ اِْلَْدوِ  ِ٘  ْٗ  [.ََُ]يوسف: ىجسنْيَ إِْخ٠َِت ةُِس

النَّيًبّْ  عندعن سليماف بن صيرىدو، قاؿ: اٍستىبَّ رجالف كقد جاء ُب ا٢بديث: 
 كأحديٮبا يىسيبُّ صاحبىو ميٍغضىبنا قد اٍٞبىرَّ كجهيو، فقاؿ النَّيبُّ  ك٫بن ، عندهي جيليوسه
: (( ،مناؿ: َأُعوُذ باهلل ق لوما َيِجد،  عنوقالها لَذَىَب  لوإنّْي ألْعَلُم كلمًة 

 .(ُ)((الشَّْيطاف الرَّجيم
ِ حمس :كقاؿ اهلل  ًَْفاِن َْٛزٌغ ٌَاْشَخهِْذ ةِاَّللٍّ َٚ الظٍّ ِ٘  َّ ٍّٜ ا َحْنََد ٍّ٘ كقاؿ  ،[ََِ:األعراؼ] ىجسِإَو
: تُِْصُ حمس ُ٘  ْٗ ُٞ ُروا ٌَإَِذا  ٍّْ ًَْفاِن حََذ َٚ الظٍّ ِ٘  ًٌ ِ ان ـَ  ْٗ ُٟ ٠ْا إِذَا َمصٍّ َِ َٚ اتٍّ ِي  ىجسونَ إِنٍّ اَّلٍّ

احمس :كقاؿ  ،[َُِ]األعراؼ: ٍّ٘ َّ  ِإَو ٍّٜ َٚ  َحْنََد ًَْفانِ  ِ٘ ِ  ٌَاْشخَهِذْ  َْٛزغٌ  الظٍّ ُٝ  ةِاَّللٍّ ٠َ  إٍِّٛ ًِٙمُ  ُٞ  الصٍّ
 ُٗ كسيأٌب تفصيل ذلك ُب )أسباب الوقاية العامة من آفات اللساف  [.ّٔ]فصلت: ىجسإَْهًِٖ

 كالعالج(.
 عن ُب الدنيا كاآلخرة.النظر بعْب البصّبة إٔب عاقبة السب كالل - ٔ
 الصا٢بة ُب البيت كا٢بي كا٤بدرسة كا٤بسجد.  البيئة - ٕ
 ٦باىدة النفس كا٥بول كالشيطاف. - ٖ

  

                                                

 [.َُِٔ[، مسلم ]ُُٓٔ، َْٖٔالبخارم ]صحيح ( ُ)
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 بناء العقيدة السليمة الٍب تقـو على أساس من االلتزاـ باألخالؽ كالقيم.  - ٗ
 أداء الفرائض، كاإلكثار من النَّوافل:  – َُ

: ٙبقق التقول ُب ا٤بكلف الشركد عن هنج الصا٢بْبفإهنا ٛبنع من إف من األسباب 
، مطمعوحاؿ  عنكالبحث  ،كقراءة كتابو ،كمالزمة ذكرهكاجتناب هنيو،  ،بالتزاـ أمر اهلل 

 كأداء حقوؽ ا٣بلق، كالتنوع ُب العبادات، كاإلكثار من النوافل.
التكليف،  :العبادات كالتكاليف الشرعية ٥با مقاصد سامية، كىي ٙبقق ُب العبد معُبك 

كىو اإلذعاف لشرعة اهلل تعأب، ذلك اإلذعاف الذم ٱبرج ا٤بكلَّف إٔب حدّْ اإلنسانية، كإٔب 
مقاـ العبودية، فالصَّالة ليست ٦برَّد حركاتو يؤديها اإلنساف دكف أف يكوف ٥با األثر النَّاجع ُب 

عن الفحشاء فتنهاه  ،تنمي ُب العبد شعور ا٤براقبة هلل  أهنا ا٤بكلَّف، فقد بْبَّ ا٢بقُّ 
، كتعلو ٮبتو، كيبتعد عما يسخط اهلل تعأب من قوؿ أك فعل؛ العبد فتزكو نفس، كا٤بنكر كالبغي

قاؿ اهلل  .كأحوالو الو كأقوالوفعُب أمراقبو لو  ،هلل ألف االنتهاء ال يكوف إال من ذاكر 
: رِ حمس

َٓ ْٜ ُٙ ْ ْدَظاءِ َوال ٍَ ِٚ إْ ةَ َتَْٜو َن َٓ   [.ْٓ]العنكبوت: ىجسإِنٍّ الػٍّ
"فالصالة تطهر الركح، كتزكي النفس؛ ألهنا تنهى عن الفحشاء كا٤بنكر، كتريب ُب 
ا٤بصلي ملكة مراقبة اهلل تعأب كخشيتو لدل اإلساءة، كحبو كالرجاء فيو عند اإلحساف، كتذكره 

 .  (ُ)دائمنا بكمالو ا٤بطلق، فتوجو ٮبتو دائمنا إٔب طلب الكماؿ"
إٔب مذكّْر يرقى ّٔا إٔب العآب الركحي، كٱبلعها من عآب ا٢بس، ك"النفوس ُب حاجة 

كيوجهها إٔب مراقبة من برأىا كفطرىا حٌب تطهر من تلك األرجاس كاألدراف، كتَبفع عن البغي 
كالعدكاف، كٛبيل إٔب العدؿ كاإلحساف، ذلك ا٤بذكر ىى الصالة الٍب تنهى عن الفحشاء 

 .(ِ)ا٤بصايب، كتعلّْم البخيل الكـر كا١بود"كا٤بنكر، كتنفي ا١بزع كا٥بلع عند 

                                                

 (.ُِْ /ٔانظر: تفسّب ا٤بنار )( ُ)
 .(َُِ /ِانظر: تفسّب ا٤براغي ) (ِ)
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فهو جينَّة ككجاء. كقل مثل ذلك ُب سائر  ،هلل  يعزز شعور ا٤براقبة كذلك  كالصياـ
 العبادات كالتكاليف؛ فإف ٥با مقاصد سامية ترتقي با٤بكلف، كتصلح أحوالو.

قوؿ  كالنوافل ٛبنع السالكْب من الشركد عن هنج الصا٢بْب، كتصوف اللساف عن كل
قاؿ  كقد جاء ُب ا٢بديث: . كتػيقىرّْب من اهلل ،؛ ألهنا تػيٍوًرث ا٤براقبة هلل ذميم

ب ا فقد آذنتو بالحرب، وما تقرَّ إف اهلل قاؿ: من عادى لي وليِّ )) :رسوؿ اهلل 
ت عليو، وما يزاؿ عبدي يتقرب إلي بالنوافل  إليَّ  عبدي بشيء أحب إلي مما افتُر

كنت سمعو الذي يسمع بو، وبصره الذي يبصر بو، ويده التي   حتى أحبو، فإذا أحببتو:
يبطش بها، ورجلو التي يمشي بها، وإف سألني ألعطينو، ولئن استعاذني ألعيذنو، وما 
ترددت عن شيء أنا فاعلو ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره 

الكالـ أف من  ااد ّٔذ"ا٤بر  :. قاؿ ابن رجب يعِب: إساءتو بفعل ما يكره ،(ُ)((مساءتو
بالفرائض، ٍب بالنوافل قربو إليو، كرقاه من درجة اإلٲباف إٔب  اجتهد بالتقرب إٔب اهلل 

 على ا٢بضور كا٤براقبة كأنو يراه، فيمتلئ قلبو ٗبعرفة اهلل درجة اإلحساف، فيصّب يعبد اهلل 
 يصّب ىذا الذم ك٧ببتو كعظمتو كخوفو كمهابتو كإجاللو كاألنس بو كالشوؽ إليو، حٌب 

 كذلك من أعظم أسباب األمن كا٥بداية. .(ِ)ا لو بعْب البصّبة"ُب قلبو من ا٤بعرفة مشاىدن 
 كمن  الدعاء كاالستغفار:، اإلكثار من ذكر اهلل  - ُُ

من أعظم أسباب ا٢بفظ من ا٤بعصية؛ ألف الذّْكرى ييذىكّْري العبدى  إف كثرة ذكر اهلل 
كمستحضرنا ٤با يعتقده عن اهلل،  ،فيكوف حاضرنا مع اهلل كصفاتو، كعظمتو،  باهلل 

                                                

: كناية عن اللطف كالشفقة كعدـ اإلسراع بقبض ركحو. ()ما ترددت()[، قولو: َِٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 : إساءتو بفعل ما يكره.()مساءتو()ك

 (.ّْٔ -ّْٓ( جامع العلـو كا٢بكم، البن رجب )ص:ِ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

519 

 

٠ُٜا حمس :تطمئن القلوب، كما اهلل  كبذكر اهلل  فيحجزه ذلك عن ا٤بعصية. َ٘ َٚ آ ي ِ اَّلٍّ
٠ُُٖب  ُِ َّٚ إْ ِ ه َٙ ِ َتْف َْ ةِِذْكرِ اَّللٍّ ِ أَ ْٗ ةِِذْكرِ اَّللٍّ ُٟ َّٚ ٠ُُُٖبُ هِ َٙ   [.ِٖ]الرعد: ىجسَوَتْف

َّ ِنتَادِي َخِّنِ حمس :كما اهلل   ،دي قريبنا من اهلل كبالدعاء يكوف العب َ ل
َ
ِإَوَذا َشأ

ْٗ يَرُْطُدونَ  ُٟ ٍّٖ ٠ُٜا ِِب ََٕه ِ٘ اِع إَِذا َدََعِن ٌَْٖيَْصخَِجًُت٠ا َِل َوْْلُْؤ ِجًُب َدْن٠َةَ ادلٍّ
ُ
 ىجسٌَإِّّنِ َُرِيٌب أ

ْشَخِجْب َٕسُ حمس :كقاؿ  [،ُٖٔ]البقرة:
َ
ُٗ اْدُن٠ِِن أ كقل مثل ذلك  [.َٔ]غافر: ىجسْٗ َوَُاَل َربَُّس

على لساف  ُب االستغفار؛ فإنو ٲبد العبد بالقوة، كيفتح لو أبواب ا٣بّب كما  قاؿ اهلل 
ِْ٘دَراًرا حمس :ىود   ْٗ اَء َنًَُْٖس َٙ ِٔ الصٍّ ٍّٗ ح٠ُب٠ُا إَِْلِْٝ يُرِْش ْٗ ثُ َويَا ٠َُِْم اْشَخْيٍُِروا َربٍُّس

حِسُ  ْٗ ٠ٍُُّةً إََِل ٠ٍُُّ  [.ِٓ]ىود: ىجسْٗ َويَزِْدُز
 كتدبر آياتو. اإلكثار من قراءة القرآف  – ُِ
 ٦بالسة الصا٢بْب كأرباب العزائم كا٥بمم: - ُّ

إفَّ ٦بالسة الصا٢بْب كأرباب العزائم كا٥بمم تبعث ُب النفس ا٥بمة لتقليدىم كالتشبو 
 ّٔم. 

 كما–االحَباز عن مسببات اللعن كالسب، كالغضب، ككمقابلة السب ٗبثلو  - ُْ
 كيعْب على ترؾ الغضب: . -تقدـ

استحضار ما جاء ُب كظم الغيظ من الفضل، كما جاء ُب عاقبة ٜبرة الغضب من  أ.
 الوعيد:

ْت حمس :قاؿ اهلل  ِندٍّ
ُ
رُْض أ

َ َْ ٠َاُت َوا َٙ ا الصٍّ َٟ ٍٍّٜث َنرُْؽ ْٗ وََج ْٚ َربُِّس ِ٘ ْيٍَِرٍة  َ٘ وََشارُِن٠ا إََِل 
خٍِّنَِي  ُٙ َٚ ُحٍِْٜ  133لِْٖ ِي ُ َُيِبَّ اَّلٍّ ِٚ انلٍّاِس َواَّللٍّ اءِ َوإََْكِكٙنَِي إَْيًَْق َوإَْهاذنَِي َن ٍّ اءِ َوالُضٍّ ٍّ ٠َن ِِف الْسٍّ ُِ

ْدِصننَِي  ُٙ ْ   .[ُّْ-ُّّ]آؿ عمراف: ىجس134ال
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من كظم غيظًا وىو قادر على أف ينفذه دعاه اهلل على رؤوس كُب ا٢بديث: ))
، كقاؿ (ُ)((ر العين يزوجو منها ما شاءالخالئق يـو القيامة؛ حتى يخيره من الحو 

: (( ًا عند اهلل، من جرعة غيظ كظمها عبد ابتياء وجو ما من جرعة أعظم أجر
 .(ِ)((اهلل

 : نفسو عند الغضب اإلنساف أف ٲبلكب. 
ليس الشديد بالصَُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسو كقد جاء ُب ا٢بديث: ))

: قيلكشر خصومو، كلذلك  ،ها كاف قد قهر أقول أعدائوفإنو إذا ملك.  "(ّ)((عند اليضب
 .  (ْ)"نفسك الٍب بْب جنبيك :أعدل عدكؾ

ا حمس كقد مدح اهلل من يغفر عند غضبو، فقاؿ:" :ابن رجب ا٢بافظ قاؿ  َ٘ ِإَوَذا 
ْٗ َحْيٍُِرونَ  ُٞ ألف الغضب ٰبمل صاحبو على أف يقوؿ غّب ا٢بق،  ؛[ّٕ]الشورل: ىجسَىِؾُت٠ا 

 ،ذلك على شدة إٲبانو دؿ، فمن كاف ال يقوؿ إال ا٢بق ُب الغضب كالرضا دؿَّ كيفعل غّب الع
 .(ٓ)"كأنو ٲبلك نفسو

  

                                                

: "ىذا حديث [، كقاؿَُِِ[، كالَبمذم ]ْٕٕٕ[، كأبو داكد ]ُْٖٔ[، كابن ماجو ]ُُٗٔٓ( أخرجو أٞبد ]ُ)
[، كُب ِٔٓٗ[، كُب )األكسط( ]ُْٓ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُْٕٗحسن غريب"، كما أخرجو أبو يعلى ]

[، كُب )شعب اإلٲباف( ُْٓٔٔ(، كالبيهقي ُب )السنن( ]ْٕ/ٖ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ُُُِ)الصغّب( ]
 [، بألفاظ متقاربة. كللحديث أطراؼ أخرل. َٕٓٗ]

"ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات" مصباح :  [. قاؿ البوصّبمُْٖٗ[، كابن ماجو ]ُُْٔد ]أخرجو أٞب (ِ)
 (.ِّّ/ْالزجاجة )

 [.َِٗٔ[، مسلم ]ُُْٔ( صحيح البخارم ]ّ)
 (.َِٓ/َُ(، )ُّْ/ُ(. كانظر: فتح البارم، البن حجر )ُّٖٖ/ٖ( مرقاة ا٤بفاتيح )ْ)
 (.ُٔٔ/٦ُبموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب ا٢بنبلي ) (ٓ)
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من الشيطاف الرجيم: فقد استبَّ رجالف عند النيب  أف يستعيذ باهلل  ج.
  ك٫بن عنده جلوس، كأحدٮبا يسب صاحبو مغضبنا قد اٞبر كجهو فقاؿ النيب
: ذىب عنو ما يجد، لو قاؿ: أعوذ باهلل من ))إني ألعلم كلمة لو قالها ل

 .(ُ)الشيطاف الرجيم((
 تغيّب السلوؾ ُب مواجهة ا٤بشكالت: د.

كال يكوف ٘بنب الغضب بتناكؿ ا٤بهدئات؛ ألف تأثّبىا يأٌب بتكرار تناك٥با، كال يستطيع 
الذم يتعاطى ا٤بهدئات أف يتخلص منها بسهولة، كألف الغضب يغّب السلوؾ فإف العالج 

 ف بتغيّب السلوؾ ُب مواجهة ا٤بشكالت، كذلك من خالؿ االسَبخاء النفسي كالعضلي،يكو 
 كالصرب بالتَّحلم، كتدريب النَّفس على ضبط األعصاب حياؿ ا٤بواقف الصعبة، فإ٭با ا٢بلم

االنفعاالت:  على التفكّب. كمن كسائل السيطرة قلَّ  االنفعاؿ مستول ارتفع بالتَّصرب، ككلما
، فإذا كاف كاقفنا فليجلس أك ليضجع؛ ٥بيئة كا٢بالة الٍب ىو عليها إٔب ىيئة أخرلاالنتقاؿ من ا

ذا َغِضَب أحدُكم إ)) :ليعطي نفسو فرصة للتأمل كالَبكم كا٥بدكء. يقوؿ النيب 
القائم متهٓبء  ألفَّ  ؛(ِ)وىو قائٌم فليجلْس، فإْف ذىب عنو اليضُب وإًل فليضطجْع((

كا٤بضطجع ٩بنوع منهما، فيشبو أف يكوف النيب  ،ُب ىذا ا٤بعُب كالقاعد دكنو ،للحركة كالبطش

                                                

 [. ُّٖٔ، ُِٖٔ[، مسلم ]ْٕٔٓ، َُٕٓ( صحيح البخارم ]ُ)
[، كابن حباف ُٖٕٓ[، كأبو يعلى كما ُب )إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة( ]ِْٖٕ[، كأبو داكد ]ُِّْٖ( أخرجو أٞبد ]ِ)

عن ٞبل  [. قاؿ العراقي: "أخرجو أٞبد بإسناد جيد" ا٤بغِبِّٕٗ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ٖٖٔٓ]
(: "ركاه أٞبد، كرجالو رجاؿ ُٕ/ُٖب )٦بمع الزكائد( )  (، كقاؿ ا٥بيثميََُٕاألسفار )ص:

 الصحيح".
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 لئال تبدر منو ُب حاؿ قيامو كقعوده بادرة يندـ  ؛إ٭با أمره بالقعود كاالضطجاع
 . (ُ)-كاهلل أعلم-عليها فيما بعد 

 ىػ. اجتناب أسباب الغضب:
 . (ِ)((اْجَتِنب الَيَضبجاء ُب ا٢بديث: ))
ال تفعل ما  :أم ،أسبابو :أم" ((اليضب اجتنب)ولو: )ق :قاؿ العالمة ا٤بناكم 

 .(ّ)"يأمر بو كٰبمل عليو من قوؿ أك فعل
 التبصّب باآلثار الضارة، كالعواقب ا٤بهلكة ا٤بَبتبة على الغضب.  ك.
من الضعة  ذلك ٤با ُب ؛حٌب يسكن غضبو كالتمرغ ُب ترأّا باألرض إلصاؽ ا٣بدّْ  ز.

 .(ْ)اف أصلو من الَباب ال يستحق أف يتكربكتذكار أف من ك ،عن االستعالء
الوضوء: كىو من تغّب ا٢بالة كالسلوؾ، كيفيد ُب ٚبفيض االنفعاؿ كنسبة ا٢برارة ُب  ح.

 ا١بسد عند ٞبرة العينْب، كانتفاخ األكداج.
 .احتماؿ األذلكالصرب، ك  ا٢بلمك  بالعفو دفع الغضبم. 

 ، ، ال نصرة كاالنتصار لدين اهلل تعأبؾ. التمييز بْب الغضب احملمود كالغضب ا٤بذمـو
 للنفس كا٥بول، أك ٢بظ من حظوظ الدنيا الفانية.

إٔب عفو ربو، فال يأمن إف أمضى  توعليو، كحاج  قدرة اهلل الغاضب أف يتذكر ؿ.
 عقوبتو ٗبن قدر عليو أف ٲبضي اهلل غضبو عليو يـو القيامة.

                                                

(، التيسّب بشرح ا١بامع الصغّب َْٓ/ ّ(، كشف ا٤بشكل، البن ا١بوزم )َُٖ/ْ( انظر: معآب السنن، للخطايب )ُ)
(ُ/ُُٕ.) 

يح. كما أخرجو ابن أيب الدنيا ُب  [ بإسناد صحِّْٖٔ[، كأٞبد ]ِّٖٔٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب )مصنفو( ]ِ)
 [.ُٕٗٔ، كابن عساكر كما ُب  )كنز العماؿ( ](ذـ الغضب) :كتاب

 (.ُِٓ/ُفيض القدير ) (ّ)
 (.ّٗٓ/ٔ(، ٙبفة األحوذم بشرح جامع الَبمذم )ُِّٖ/ ٖ( انظر: مرقاة ا٤بفاتيح )ْ)
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٠ْا إِذَا حمس :هلل كالتذكر يدفع نزعات النفس ككساكس الشيطاف، قاؿ ا َِ َٚ اتٍّ ِي إِنٍّ اَّلٍّ
ونَ  تُِْصُ ُ٘  ْٗ ُٞ ُروا ٌَإَِذا  ٍّْ ًَْفاِن حََذ َٚ الظٍّ ِ٘  ًٌ ِ ان ـَ  ْٗ ُٟ  [.َُِ]األعراؼ: ىجسَمصٍّ

ًَْفانِ حمس : عن ٦باىد، ُب قوؿ اهللك  َٚ الظٍّ ِ٘  ًٌ ِ ان كقد ركم  .(ُ)قاؿ: الغضب ىجسـَ
 .(ِ)سلم ٫بو ذلكسعيد بن جبّب كعبد الرٞبن بن زيد ابن أك ابن عباس عن 

َّ إِذَا نَِصًَج حمس :اهلل كقاؿ  ْر َربٍّ ُْ ، كىو أم: إذا غضبتقيل:  [.ِْ]الكهف: ىجسَواذْ
 . (ْ)تفسّب بالالـز أنو كقد ذكر ا٢بافظ ابن كثّب  (ّ)عكرمةقوؿ 

 . (ٓ)"ككجو تفسّب النسياف بالغضب أنو سبب للنسياف" :كقاؿ األلوسي 
-كاذكر ربك إذا غضبت  :ا من قاؿ: معناهكأم" :كقاؿ أبو بكر ابن العريب 

فإنو موضع عجلة، كمزلة قدـ، كا٤برء  ؛التثبت عند الغضب :فمعناه -بالغْب كالضاد ا٤بعجمتْب
 .(ٔ)"يؤاخذ ٗبا ينطق بو فمو

 :أم ،ذكر ربك إذا نسيت ذكرهفتبْب ٩با تقدـ أف ا٤بعُب أعم، فيكوف معُب اآلية: ا
 .ذكره ُب كل حاؿإرجع إٔب الذكر إذا غفلت عنو، كا

كأف يدرب نفسو على  ،أف يسأؿ ربو أف يرزقو ا٢بلم، ككظم الغيظ، كسعة الصدر ـ.
 .ٙبمل األذل، كالتحلي ٗبكاـر األخالؽ

                                                

 (.ّّٔ/ ُّ( انظر: تفسّب الطربم )ُ)
 (، َُْٔ /ٓ( انظر: تفسّب ابن أيب حاًب )ِ)
[. كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( ُِّٕٔ[، كابن أيب حاًب ُب )التفسّب( ]ّْٓٔٓ( أخرجو ابن أيب شيبة ُب )ا٤بصنف( ]ّ)

 [.ّْٕٗ(، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ِّٓ/َُ)
 (.ُْٗ/ٓتفسّب ابن كثّب ) (ْ)
 (.ِّٖ/ ٖ( ركح ا٤بعا٘ب )ٓ)
 (.ِِٖ/ ّ( أحكاـ القرآف )ٔ)
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كالصا٢بْب من أمتو الذين تأسوا بو، فما   أف يطالع سّبة ا٤بصطفى  ف.
 . تعأب كانوا يغضبوف إال هلل

 س. أف يسكت عند الغضب:
يسروا وًل )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عباسعن ابن فقد ركم 

 .(ُ)((تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت
ألف الغضباف يصدر  ؛ا دكاء عظيم للغضبكىذا أيضن " :قاؿ ا٢بافظ ابن رجب 

ا من السباب كغّبه ٩با كثّبن   ،منو ُب حاؿ غضبو من القوؿ ما يندـ عليو ُب حاؿ زكاؿ غضبو
  .الشر كلو عنويعظم ضرره، فإذا سكت زاؿ ىذا 

كال تكلمت ُب غضب  ،ا قطما امتألت غيظن  :كما أحسن قوؿ مورؽ العجلي 
 قط ٗبا أندـ عليو إذا رضيت. 

فقاؿ لو ابنو عبد ا٤بلك: أنت يا أمّب ا٤بؤمنْب  ا عمر بن عبد العزيز كغضب يومن 
لك؟ ما تغضب يا عبد ا٤ب مع ما أعطاؾ اهلل كفضلك بو تغضب ىذا الغضب؟ فقاؿ لو: أك

شيءه منو يىٍظهىرى  حٌب الأىٍرديٍد فيها اٍلغىضىبى  ٓبفقاؿ عبد ا٤بلك: ما تػيٍغًِب سىعىةي جىٍوُب إف 
 .(ّ)"فهؤالء قـو ملكوا أنفسهم عند الغضب .(ِ)أكرىيوي؟ قاؿ: ككاف لو بطْب
 .(ْ)"كحركة ا١بوارح تثّبه ،السكوت يسكن الغضب" :كقاؿ العالمة ا٤بناكم 

                                    ***   *** 

                                                

  [. قاؿ ا٥بيثميِْٓ[، كالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]ُِّٔ[، كأٞبد ]َِّٕ( أخرجو الطيالسي ]ُ)
 (: "ركاه أٞبد كالطربا٘ب، كرجاؿ أٞبد ثقات؛ ألف ليثا صرح بالسماع من طاكس".َٕ/ٖ)

 (.ّٖٓ/ٓ[، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( )َِّٗٓ( ذكره ابن أيب شيبة ُب )ا٤بصنف( ]ِ)
 رؼ يسّب.( بتصّٔٔ/ ُجامع العلـو كا٢بكم ) (ّ)
 (. ِّٖ/ْ( فيض القدير )ْ)
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كيقاؿ كذلك ُب أسباب الوقاية من آفات السب كاللعن كالعالج ما تقدـ بيانو ُب 
من آفات  العامة الوقايةأسباب الوقاية من اآلفات السابقة، كما سيأٌب ُب إٝباؿ أسباب 

 .اللساف كالعالج
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   :التَّأليتعريف أوًًل: 
 في اللية:التَّألي تعريف  - ٔ

ء يالى : اإٍلً ( يػيٍؤٕب )يقاؿ:  مصدر. كىو ،ا٢بىًلفي  با٤بدّْ ءن()آٔبى (  ،حىلىفى  :ًإيالى ك)تىأىٔبَّ
ْٗ حمس :كمنو قولو  ك)ٍأتػىلىى( مثلو. ُِْٜ٘س  ِٔ ْؾ ٍَ ول٠ُ إْ

ُ
ِٔ أ حَ

ْ
َْ يَأ  ك)اأٍلىلًيَّة(: .[ِِ]النور: ىجسَو

يىا(. ك)اأٍلىٍليىة(  ،اليمْب ، كال: لًيَّةه. -بالكسر–أىٍليىةي الشَّاة. كال تقل: ًإٍليىةه  -بالفتح–كٝبعها: )أىالى
: أىٍليىاًف فال تلحقو التاء. فإذا ثػىنٌػٍيتى   قلتى

 كالفعل: آٔب يػيٍؤٕب ًإيالء، كتأىٌٔب يتأٔبَّ  األىٍلوة، كاأليلًيَّة: اليىًمْب. : أبو عبيدقاؿ 
 .(ُ)ا، كائتلى يىأتلي ائتالءن تألّْين 

ِٔ حمس :كبو فيسّْر قولو  ،ا٢بىًلفي  :االٍئًتالءي  : اءكقاؿ الفرَّ  ْؾ ٍَ ول٠ُ إْ
ُ
ِٔ أ حَ

ْ
َْ يَأ َو

 ِ٘ ْٗ حلف أال ينفق على ًمٍسطىح بن أيثىاثىة   كذلك أف أبا بكر ال ٰبلف، :أم ،ىجسُْٜس

                                                

 الصحاح،(، َُّ/ُٓ، لألزىرم )هتذيب اللغة(، ْٓ/ُ)عيبيد القاسم بن سالـ  ، أليبغريب ا٢بديثانظر:  (ُ)
 .(ُِِٕ/ٔمادة: )أال( ) للجوىرم،
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ْن حمس : ككانوا ذكم جهد  فأنزؿ اهلل . كقرابتو الذين ذكركا عائشة
َ
َْ َُتِت٠ََّن أ أَ

 ْٗ ُ َُٕس  .(ُ)بلى يا رب. فأعادىم إٔب نفقتو : أبو بكر فقاؿ ،[ِِ]النور: ىجسَحْيٍَِر اَّللٍّ
، أم: -بضم ا٤بيم كفتح التاء ا٤بثناة من فوؽ كا٥بمزة كتشديد الالـ ا٤بكسورة-ك)ا٤بتإٔب( 

، كىي -بفتح ا٥بمزة ككسر الالـ كتشديد الياء- ا٢بالف ا٤ببالغ ُب اليمْب، مأخوذ من: اأٍلىلًيَّة
 اليمْب. 
 
 في اًلصطالح: على اهلل التَّألي تعريف  - ٕ

 يغفر ال اهلل  بأف الشخص لفٰب أف :اًلصطالح في  على اهلل أ. التألي
كسيأٌب بياف ما جاء فيو  .النار سيدخلو أك ٰبلف بأف اهلل  ا١بنة يدخلو ال لفالف، أك

 من الوعيد.
فعل ا٣بّب ا٢بلف على ترؾ  ب. ويأتي التألي في اًلصطالح الشرعي بمعنى:

 : كا٤بعركؼ
صوت  تقوؿ: ٠بع رسوؿ اهلل  جاء ُب ا٢بديث: عن عائشة  كما

ـ بالباب عالية أصواهتما، كإذا أحدٮبا يستوضع اآلخر، كيسَبفقو ُب شيء، كىو يقوؿ: خصو 
أين الُمَتأَلّْي على اهلل، ًل يفعُل فقاؿ: )) كاهلل ال أفعل، فخرج عليهما رسوؿ اهلل 

 .(ِ)؟((، فقاؿ: أنا يا رسوؿ اهلل، كلو أىمُّ ذلك أىحىبَّ المعروؼ

                                                

م( كا٢بديث ُب )صحيح البخار  (.َُّ/ُٓ، لألزىرم )هتذيب اللغة، كانظر: (ِْٖ/ِ، للفراء )( معا٘ب القرآفُ)
 [.َِٕٕ[، كمسلم ]ْٕٕٓ، َْٕٓ]

 [.ُٕٓٓ[، مسلم ]َِٕٓصحيح البخارم ] (ِ)
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، كإنكار ذلك، كأنو يستحب ٤بن حلف ال يفعل كُب ىذا كراىة ا٢بلف على ترؾ ا٣بّب
خّبنا أف ٰبنث فيكفر عن ٲبينو. كفيو الشفاعة إٔب أصحاب ا٢بقوؽ، كقبوؿ الشفاعة ُب ا٣بّب. 

  .(ُ)(( أم: ٣بصمي ما رغب كأحب من الوضع عنو أك الرفقولو َأيُّ ذلك َأَحبَّ كقولو: ))
َ ُنرَْؽًث حمس:  اهلل كقاؿ َْ َِتَْه٠ُٖا اَّللٍّ ٠ا َوحُْػُِٖد٠ا بنَْيَ َو ُِ وا َوَتخٍّ ْن َتَْبَّ

َ
ْٗ أ اُِٛس َٙ ْح

َ
َِ

 ٌٗ ًٌِٙم َنًِٖ ُ َش  ا٣بّب مانعة لكم من ال ٘بعلوا أٲبانكم باهلل : أم [،ِِْ]البقرة: ىجسانلٍّاِس َواَّللٍّ
كنظّب شيء من ذلك.  إذا حلفتم على ترؾ، كمن اإلصالح بْب الناس، ، كصلة الرحمالربّْ ك 

أال ينفق على ًمٍسطىح ٤با قاؿ ُب عائشة  ُب حلف أيب بكر  و قولي  :اآلية
  :َصاْنَِي حمسما قاؿ َٙ ْ ْرََب َوال ُِ وَِّل إْ

ُ
ْن يُْؤح٠ُا أ

َ
َهثِ أ ْٗ َوالصٍّ ُِْٜ٘س  ِٔ ْؾ ٍَ ول٠ُ إْ

ُ
ِٔ أ حَ

ْ
َْ يَأ َو

ْن 
َ
َْ َُتِت٠ََّن أ ُد٠ا أَ ٍَ ٠ا َوْْلَْػ ٍُ ِ َوْْلَْه ِٔ اَّللٍّ َٚ ِِف َشبًِ اِجرِي َٟ ُٙ ْ ٌٗ َوال ٠ٌر رَِخً ٍُ ُ َد ْٗ َواَّللٍّ ُ َُٕس  ىجسَحْيٍَِر اَّللٍّ

 .-كقد تقدـ- [ِِ]النور:
 كيأٌب ٲبينو، عن ييكىفّْرى  أف منها خّبنا غّبىا فرأل ٲبْبو  على حىلىفى  من على فالواجب

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرةخّب كما جاء ُب ا٢بديث:  ىو الذم
: ((الذي ىو خير،  تِ ا منها، فليأْ يرً من حلف على يمين، فرأى غيرىا خ

 .(ِ)((وْلُيَكفّْْر  عن يمينو
-إني واهلل )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   األشعرمّْ   أيب موسى كعن

ا منها، إًل أتيت الذي ىو خير، ًل أحلف على يمين، فأرى غيرىا خيرً  -إف شاء اهلل
 .(ّ)((وتحللتها

                                                

 (.ٖٗ/ٖ(، شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )َِِ/َُانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
 [.َُٓٔصحيح مسلم ] (ِ)
[، مسلم ٕٓٓٓ، ُِٕٔ، ُٖٕٔ، َٖٔٔ، ْٗٔٔ  ،ِّٔٔ ،ُٖٓٓ، ّْٖٓ، ُّّّصحيح البخارم ] (ّ)

[ُْٔٗ.] 
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قىطُّ، حٌب أنزؿ اهلل   ْبو ٓب يكن ٰبنث ُب ٲب أف أبا بكر  : عن عائشةك 
ا منها، إًل أتيت الذي ىو ، فرأيت غيرىا خيرً ًل أحلف على يمينٍ ))كىفَّارىةى اليمْب، كقاؿ: 

 .(ُ)((خير، وَكفَّْرُت عن يميني
 بنَ  يا عبد الرحمنِ )) :قاؿ: قاؿ النيب   عبد الرٞبن بن ٠بىيرىةكعن 

وُِكْلَت إليها، وإف أوتيتها من غير  مسألةٍ  فإنك إف أوتيتها عن ؛اإلمارةَ  َسُمَرة، ًل تسأؿِ 
ا منها، َفَكفّْْر عن يمينك عنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرىا خيرً مسألة أُ 

 .(ِ)((وْأِت الذي ىو خير
، ألف يَِلجَّ أحدكم واهللِ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة

 .(ّ)((طي َكفَّارََتُو التي افترض اهلل عليوبيمينو في أىلو، آَثُم لو عند اهلل من أف يع
 .(ْ)الكفارة :يعِب ((ا، لَِيبَػرَّ من اْستَػَلجَّ في أىلو بيمين، فهو أعظم إثمً كُب ركاية: ))

قاؿ ا٢بافظ  .ّٔا ٰبنث كال ٲبينو على يقيم أف كىو اإل١باج، من ( أم:(يَػَلجَّ )كقولو: )
كأصل اللَّجىاًج ُب  -كلو تبْب لو خطؤه- اللَّجىاج ىو أف يتمادل ُب األمر" :ابن حجر 

  .(ٓ)ااإلصرار على الشيء مطلقن  :اللغة

                                                

 [.ُِٔٔصحيح البخارم ] (ُ)
 [.ُِٓٔ[، مسلم ]ُْٕٕ، ِِٕٔ، ِِٔٔصحيح البخارم ] (ِ)
 [.ُٓٓٔ[، مسلم ]ِٓٔٔصحيح البخارم ] (ّ)
(ك). ٲبينو على أقاـ :((استلج))ك .[ِٔٔٔم ]صحيح البخار  (ْ)  كإعطاء ا٢بنث كىو ،ا٣بّب ىو ما ليفعل ( أم:)لًيىبػىرَّ

 الكفارة.
١بجت أِب بكسر ا٤باضي كفتح ا٤بضارع، ك  .فالف يىًلجُّ كيػىلىجُّ، لغتافيقاؿ: . (ُٗٓ/ُُر )فتح البارم، البن حج (ٓ)

 العْب (،ِْٔ/َُ، لألزىرم )هتذيب اللغة (،َِْْ/ٖ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيحانظر:  .كبالعكس
 (َٖ/ِ(، احمليط، مادة: )ِب( )ّّٗ/ْ(، ا٤بخصص )ُٗ/ٔ)
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 الذم ا٢بنث من إٜبنا أكثر ((آَثمُ )). حنثو بعدـ يتضرركف الذين ((أىلو في)كقولو: )
 بالكفارة. ٲبيٍحىى

فبفتح الالـ كىو الـ  ((أَلَفْ )) :أما قولو " :قاؿ اإلماـ النوكم 
  .القسم

 .ىو بفتح الياء كالالـ كتشديد ا١بيم ((يَػَلجَّ )) :كقولو 
  .اأكثر إٜبن  :أم ،ّٔمزة ٩بدكدة كثاء مثلثة ((آَثمُ ))ك

كيكوف ا٢بنث  ،كيتضرركف بعدـ حنثو ،ا تتعلق بأىلوأنو إذا حلف ٲبينن  :كمعُب ا٢بديث
 .فينبغي لو أف ٰبنث فيفعل ذلك الشيء كيكفر عن ٲبينو ،ليس ٗبعصية

كأخاؼ اإلٍب فيو فهو ٨بطئ ّٔذا  ،بل أتورع عن ارتكاب ا٢بنث ،ال أحنث :فإف قاؿ
 .ا من ا٢بنثكإدامة الضرر على أىلو أكثر إٜبن  ،بل استمراره ُب عدـ ا٢بنث ،القوؿ

 دَّ كال بي  ،فهذا ٨بتصر بياف معُب ا٢بديث .ىو اإلصرار على الشيء :كاللجاج ُب اللغة 
 من تنزيلو على ما إذا كاف ا٢بنث ليس ٗبعصية

 ؛فخرج على لفظ ا٤بفاعلة ا٤بقتضية لالشَباؾ ُب اإلٍب ((آَثمُ )) :أما قولو ك 
مع أنو  ،ا ُب ا٢بنثفإنو يتوىم أف عليو إٜبن  ؛ألنو قصد مقابلة اللفظ على زعم ا٢بالف كتوٮبو

كاهلل أعلم بالصواب -اإلٍب عليو ُب اللجاج أكثر لو ثبت اإلٍب  :ال إٍب عليو فقاؿ 
 .(ُ)-بكإليو ا٤برجع كا٤بآ

                                                

)آٍبىي(( اسم تفضيل أصلو أف يطلق ") : كقاؿ الطييب (.ُِْ-ُِّ/ُُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
جّْ اإٍلًٍبًٍ  اًج ا٤بوجب لإلٍب علي سبيل االتساع ،ًلالى  ،(َِْْ/ٖ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح" فأطلقو لًلَّجى

 .(ِِّٗ/ٔ) مرقاة ا٤بفاتيحكانظر: 



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

522 

 

 ،ا٤براد أف الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأىلو" : البيضاكم القاضي كقاؿ
عيٍرضىةن  ألنو جعل اهلل  ؛كأفضى إٔب اإلٍب من ا٢ٍبًٍنث ،عليو كاف أىٍدخىلى ُب اٍلوًٍزر كأصرَّ 
يى عن ذلك ،ليمينو  .(ُ)"كقد هنًي

عبارة  :الء ُب الشرعاإلي: اإليالء. ك ويأتي التألي في اًلصطالح الشرعي بمعنىج. 
َٚ حمس :عن اليمْب على ترؾ كطء ا٤بنكوحة أربعة أشهر أك أكثر. كاألصل فيو قوؿ اهلل  ِي لَِّلٍّ

رٍ  ُٟ ْط
َ
ْربََهثِ أ

َ
ْٗ حََربَُّع أ ِٟ ِ ْٚ نَِصان ِ٘ اٍلميوٕب من ال ٱبلو عن أحد  كقد قيل:[. ِِٔ]البقرة: ىجسيُْؤل٠َُن 

 ـ اإليالء مبسوطو ُب كتب الفقو.كأحكا .(ِ)ا٤بكركىْب إما الطالؽ أك الكفارة

                                                

 (.ِٕٔ/ُ) فيض القدير (،ِِّٗ/ٔ) يحمرقاة ا٤بفات، (ُٗٓ/ُُفتح البارم، البن حجر )انظر:  (ُ)
ا: ا٢بلف اإليالء شرعن قيل:  (.ّْٗ/ّ) احمليط الربىا٘ب(، ُِٔ/ِ، للزيلعي )تبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائقانظر: ( ِ)

أك بصفة من صفاتو أك بنذر أك تعليق طالؽ على ترؾ قرباف زكجتو مدة ٨بصوصة. كىذا تعريف  باهلل 
سلم مكلف ٩بكن الوطء ٗبا يدؿ على ترؾ كطء زكجتو غّب ا٤برضع أكثر من أربعة حلف زكج م. كقيل: ا٢بنفية

أشهر، سواء أكاف ا٢بلف باهلل أـ بصفة من صفاتو، أـ بالطالؽ، أـ ٗبشي إٔب مكة، أـ بالتزاـ قربة. كىذا 
سواء شهر، ، أك فوؽ أربعة أاعلى االمتناع من كطء زكجتو مطلقن حلف زكج يصح طالقو  . كقيل:ا٤بالكيةتعريف 

باهلل أـ بصفة من صفاتو، أـ باليمْب بالطالؽ مثل: إف كطئتك فأنت أك ضىرتك  اُب ا٤بذىب ا١بديد أكاف حلفن 
أـ بنذر مثل: إف كطئتك فللو  ،طالق؛ ألنو ٲبْب يلزمو با٢بنث فيها حق، فصح بو اإليالء، كاليمْب باهلل 

حلف زكج ٲبكنو ا١بماع، الشافعية. كقيل: تعريف  للمالكية. كىذا اي صالة أك صـو أك حج. كذلك كفاقن عل
أك  اكلو كاف ا٢بلف قبل الدخوؿ، مطلقن باهلل تعأب أك بصفة من صفاتو، على ترؾ كطء امرأتو ا٤بمكن ٝباعها، 

 ،لعدـ إمكاف ا١بماع، كال ا٢بلف بالطالؽ ك٫بوه ؛أكثر من أربعة أشهر أك ينويها. فال يصح إيالء عنْب ك٦ببوب
الفقو انظر: ا٢بنابلة. كاألمر مبسوط ُب كتب الفقو. كال إيالء من رتقاء ك٫بوىا. كىذا تعريف كال بنذر، 

بدائع (، ّٗٔ/ُ) النتف ُب الفتاكل(، ْٖٖ/ٓ)البناية شرح ا٥بداية (، َْٓ -َِٓ/ٗ) اإلسالمي كأدلتو
 (،ّْٗ/ّ) ٘باحمليط الربىا(، ٖٔ/ْ) البحر الرائق (،ِّٔ/ِ) تبيْب ا٢بقائق(، ُٓٔ-ُُٔ/ّ) الصنائع

(، ِٖٖ/ُٕ) آّموع شرح ا٤بهذب(، ِّٖ/ٓ، لإلماـ الشافعي )األـ (،ُِٓ/ّ) االختيار لتعليل ا٤بختار
 الركض ا٤بربع(، ْٔٔ/ٓعلى ٨بتصر ا٣برقي ) شرح الزركشي (،ْْٕ)ص: السيل ا١برار(، ُٔ/ٓ) مغِب احملتاج

 (.ُِِ/ٕ) ا٤بوسوعة الفقهية الكويتية (، َٗٓ)ص:
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، فإذا حلف الرجل أال ٯبامع زكجتو " :قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  اإليالء: ا٢بٍىًلفي
ميدَّة، فال ٱبلو: إما أف يكوف أىقىلَّ من أربعة أشهر، أك أكثر منها، فإف كانت أىقىلَّ، فلو أف 

ليس ٥با مطالبتو بًاٍلفىٍيئىة ُب ىذه ا٤بدة، ينتظر انقضاء اٍلميدًَّة ٍب ٯبامع امرأتو، كعليها أف تصرب، ك 
ا، أف رسوؿ اهلل آٔبى من نسائو شهرن :  عن عائشة :(الصحيحْب)كىذا كما ثبت ُب 

 . (ُ)((الشهر تسع وعشروف))فػىنػىزىؿى لتسع كعشرين، كقاؿ: 
فأما إف زادت ا٤بدة على أربعة أشهر، فللزكجة مطالبة الزكج عند انقضاء أربعة أشهر: 

 ؛كإما أف يطلق، فيجربه ا٢باكم على ىذا أك ىذا لئال يضر ّٔا-أم: ٯبامع -يفيء  إما أف
َٚ يُْؤل٠ُنَ حمس :اهلل ك٥بذا قاؿ  ِي ْٗ حمس .أم: ٰبلفوف على ترؾ ا١بماع ىجسلَِّلٍّ ِٟ ِ ْٚ نَِصان فيو داللة  ىجسِ٘

 حمس على أف اإليالء ٱبتص بالزكجات دكف اإلماء كما ىو مذىب ا١بمهور.
َ
ْربََهثِ أ

َ
رٍ حََربَُّع أ ُٟ  ىجسْط

أم: ينتظر الزكج أربعة أشهر من حْب ا٢بلف، ٍب يوقف كيطالب بالفيئة أك الطالؽ. ك٥بذا 
أم: رجعوا إٔب ما كانوا عليو، كىو كناية عن ا١بماع، قالو ابن عباس،  ىجسٌَإِْن ٌَاُءواحمسقاؿ: 

  .كالشعيب، كسعيد بن جبّب، كغّب كاحد، كمنهم ابن جرير ،كمسركؽ
َ دَ حمس ٌٗ ٌَإِنٍّ اَّللٍّ ٠ٌر رَِخً  أم: ٤با سلف من التقصّب ُب حقهن بسبب اليمْب. ىجسٍُ

ٌٗ حمس كقولو: ٠ٌر رَِخً ٍُ َ َد كىو القدٙب عن -فيو داللة ألحد قوٕب العلماء  ىجسٌَإِْن ٌَاُءوا ٌَإِنٍّ اَّللٍّ
: أف ا٤بوٕب إذا فاء بعد األربعة األشهر أنو ال كفارة عليو. كالذم عليو - الشافعي
لعمـو كجوب التكفّب  ؛أف عليو الكفارة - من مذىب الشافعي كىو ا١بديد-ا١بمهور 

 .(ِ)"-كاهلل أعلم-على كل حالف 

                                                

  [.ُْٕٓ، َُّٖ[، مسلم ]ُُٗٓ، ِْٖٔارم ]صحيح البخ( ُ)
 (، بتصرؼ.َْٔ/ُتفسّب ابن كثّب )( ِ)
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كعدم ٥بذا  : ٍب قاؿ ،من الكبائر اإليالءى  (الزكاجر)ُب   حجر ا٥بيتمي بني ا عدَّ ك 
كبّبة غّب بعيد، كإف ٓب أر من ذكره كالذم قبلو؛ ألف فيو مضارة عظيمة للزكجة؛ ألف صربىا 

 .(ُ).."يفُب بعد األربعة أشهرعن الرجل 
  .(ِ)كىو أقربكنقل عن غّبه أهنا صغّبة، قالوا: 

كاف اإليالء قد  ك  .كألنو ٲبْب على ترؾ كاجب ؛لإليذاء ؛كاإليالء حراـ عند ا١بمهور
 .(ّ)ا ُب ا١باىليةهار طالقن كالظّْ 

رأة ٤با فيو من االضرار با٤ب ؛اإليالء حراـ" : عبد الرٞبن بن ٧بمد ا١بزيرمقاؿ 
 ةو كحرماهنا من لذَّ  ،ٯباد النوع اإلنسا٘بإك  ،كترؾ ما ىو ضركرم الـز للطبائع البشرية ،با٥بجر

لتحتمل ُب سبيلها مشقة تربية الذرية كمتاعها، كإشعارىا بكراىيتو  ؛فيها  أكدعها اهلل
 .ل أربعة أشهرهى فإف قلت: إف ذلك يقتضي أف ال ٲبيٍ  .كانصرافو عنها، ككل ذلك إيذاء ٥با

على عالقة الزكجية، كمعا١بة بقائها ٗبا  احملافظة :إف ا٢بكمة ُب إمهالو ىذه ا٤بدة :قلت
فإف البعد عن الزكجة مثل ىذا الزمن فيو تشويق للزكج إليها،  ؛ىو غالب على طبائع الناس

ا، فإذا ٓب تتأثر نفسو بالبعد عنها كٓب يباؿ ّٔا، سهل ا صحيحن فيحملو على زنة حالو معها كزنن 
فإف  ؛ا على حسن معاشرهتا، ككذلك ا٤برأةساءهتا مصرن إا على ليو فراقها، كإال عاد إليها نادمن ع

أك ٗبعاملتو معاملة  ،ٮباؿ زينتهاإا ُب انصرافو عنها بىجرىا من كسائل تأديبها، فقد تكوف سببن 
                                                

 (.ْٖ/ِ) الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر (ُ)
(، ّْٗ/ْ(، حاشية ا١بمل على شرح ا٤بنهج )ٗٔ/ٕ) حاشية الشرباملسي(، ك ُٗٓ/ٖ) حاشية الشركا٘بانظر:  (ِ)

كىل ىو (: "ّٗ/ْ( )بْب على حل ألفاظ فتح ا٤بعْبإعانة الطال(. كُب )ْ/ْ) حاشية البجّبمي على ا٣بطيب
رع ا ُب ا١باىلية فغّب الشَّ ككاف طالقن  .كا٤بعتمد أنو صغّبة ،هارإنو كبّبة كالظّْ  :فقيل صغّبة أك كبّبة؟ خالؼ.

 ".أك أكثر من أربعة أشهر ،االزكجة مطلقن  كىٍطءمتناع من كخصو با٢بلف على اال ،حكمو
(، ٕٓٔ/ِ)كشف ا٤بخدرات (،  ِّّ)ص:  الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبلأخصر ا٤بختصرات ُبانظر:  (ّ)

 مطالب أكٕب النهى(، ّٕ/ْ) اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل (،ُٕٔ/ٗ)الفركع كمعو تصحيح الفركع 
 (.َّٓ/ٗ) الفقو اإلسالمي كأدلتو(، ِٗٓ/ِ) منار السبيل ُب شرح الدليل (،ُْٗ/ٓ)
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ار ىذه ا ٥با عما عساه أف يفرط عنها، فانتظزاجرن  ؛توجب النفرة منها، فبعده عنها ىذه ا٤بدة
 .(ُ)"ا٤بدة الـز ضركرم لبقاء الزكجية

د. كقد ذكر بعض أىل العلم أف ٩با ٲبكن أف يدخل ُب ىذا الباب: من تأٔب أف يقـو 
 الليل مدة حياتو، أك يصـو النهار أك ال يتزكج النساء ك٫بو ذلك.

  عبد اهلل بن عمرك : ما جاء ُب ا٢بديث: عنالتإٔبفمما قيل: إف فيو معُب: 
ىقيومىنَّ الليل ما عشت،  ٍخربى رسوؿ اهلل قاؿ: أي  ىصيومىنَّ النهار، كىألى أ٘ب أقوؿ: كاهلل ألى

فإنك ًل تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، ))فقلت لو: قد قلتو بأيب أنت كأمي قاؿ: 
، قلت: ((وصم من الشهر ثالثة أياـ، فإف الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صياـ الدىر

، قلت: إ٘ب أطيق أفضل من ((ا وأفطر يومينفصم يومً ))من ذلك، قاؿ: إ٘ب أطيق أفضل 
، ((، وىو أفضل الصياـا، فذلك صياـ داود ا وأفطر يومً فصم يومً ))ذلك، قاؿ: 

 .(ِ)((ًل أفضل من ذلك)) ؟فقلت: إ٘ب أطيق أفضل من ذلك، فقاؿ النيب 
كال إٔب  ،ٯبد منو سعة أمر ال ُب  على اهلل أف التإٔب :فيو من الفقو"قاؿ ا٤بهلب: 

اهلل بن عمرك عن ما تأٔب فيو من قياـ  عبدى   عنو، كما هنى النيبُّ  ي منهغّبه سبيالن 
كال يأكل كال يشرب، فهذا كلو غّب الـز  ،الليل كصياـ النهار، ككذلك من حلف أال يتزكج

ٍّٔ حمس: عند أىل العلم لقولو  َخ
َ
ا أ َ٘ َٗ َُتَّرُِم  ِ ا انلٍِِّبَّ ل َٟ حَّ

َ
َّ  يَا أ َ ُ ل  مكللذ ،[ُ]التحرٙب:ىجس اَّللٍّ

 ،حلف أال ينكح أف ينكح، ككذلك سائر احملرجات الشاملة مباح لو إتياف ما حلف عليو
 .(ّ)" كعليو كفارة اليمْب باهلل

                                                

 (.ُْٕ -ُْٔ/ْ) ىب األربعةالفقو على ا٤بذا (ُ)
 [.ُُٗٓ[، مسلم ]ُّْٖ، ُٕٔٗصحيح البخارم ]( ِ)
 (.ُُِ/ْ) البن بطاؿ م،شرح صحيح البخار  (ّ)
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فمن ا٤بفاىيم ا٣باطئة ٤بعُب االستقامة: ما يظهري ُب سلوًؾ البعض بناءن على سوًء فهم، 
وسط الذم ىو شأف الدُّعاة كا٤بصلحْب، كا٫براؼو عن النَّهج كبػيٍعدو عن منهج االعتداؿ كالتَّ 

 ا٤بعرُب السَّليم إٔب مزالقى خطّبةو من الغلوّْ كالتَّشدد.
 عن ذلك ا٫براؼه  فينتجي  ينعكسي على السَّلوؾ كالتَّطبيق العملي، الفهمسوءى ال شك أف ك 
، كييًضلُّ غّبه إذا كاف داعية  ، فيًضلُّ عنطبيقكالتَّ  كالسُّلوؾصور كالتَّ  ُب الفهمً  كضالؿه  ا٢بقّْ

ضالؿ؛ فلذلك ينبغي االعتداؿ كالوسطية ُب الفهم، كا٢بكمة ُب الدعوة، كىذا ىو ا٤بنهج 
أنس بن عن  :ففي )الصحيح( .ألصحابو  السليم الذم علَّمو النيبُّ 

يسألوف عن عبادة  ،: جاء ثالثة رىط إٔب بيوت أزكاج النيب قاؿ ،مالك 
قد  ؟فلما أخربكا كأهنم تقالوىا، فقالوا: كأين ٫بن من النيب  ،النيب 

ا، كقاؿ آخر: غفر لو ما تقدـ من ذنبو كما تأخر، قاؿ أحدىم: أما أنا فإ٘ب أصلي الليل أبدن 
ا، فجاء رسوؿ اهلل أنا أصـو الدىر كال أفطر، كقاؿ آخر: أنا أعتزؿ النساء فال أتزكج أبدن 

  :قلتم كذا وكذا، أما واهلل إني ألخشاكم هلل أنتم الذين))إليهم، فقاؿ، 
وأتقاكم لو، لكني أصـو وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي 

 .(ُ)((فليس مني
قد تكوف لو نتائج عكسية،  -كإف كاف ُب ٦باؿ الطاعات-إفَّ ٦باكزة القصد ُب الفعل 

داية. كقد ٛبيزت التشريعات اإلسالمية كيؤكؿ إٔب الضعف بعد القوة، كإٔب االنتكاس بعد ا٥ب
 بالتوسط كاالعتداؿ، كالبعد عن الغلو. 

كمٌب زاغ عن الوسط  ،كمالك الوسط ٧بفوظ الغلط" :قاؿ العالمة ا٤بناكم 
  .(ِ)"حصل ا١بور ا٤بوقع ُب الضالؿ عن القصد

                                                

 [.َُُْ[، مسلم ]َّٔٓ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ُٖٖ/ِ( فيض القدير )ِ)
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 ؛ينقطع كأف قليلو الدائم خّب من كثّبه الذمكُب السنة ما يفيد ا٢بث على العمل، 
 بدكاـ القليل تدـك الطاعة، كيثمر ذلك، ٕبيث يزيد على الكثّب ا٤بنقطع أضعافنا كثّبة.ف

 .(ُ)((أدومو وإف قل))العمل أحبُّ إٔب اهلل؟ قاؿ:  أمُّ  : النيب كقد سئل
من ))دخل عليها كعندىا امرأة، قاؿ:  أف النيب   عن عائشةك 

اهلل ًل يمل  و، عليكم بما تطيقوف، فوم))قالت: فالنة، تذكر من صالهتا، قاؿ:  ((،؟ىذه
 .(ِ)ككاف أحب الدين إليو ماداـ عليو صاحبو ((اهلل حتى تملوا

ياـ كالقياـ على حساب جسمو كأىلو، عبد كالصّْ ا ُب التَّ ٤با رأل ُب بعض أصحابو إفراطن ك 
ا، وإف ا، وإف لزوجك عليك حقِّ ا، وإف لعينك عليك حقِّ إف لجسدؾ عليك حقِّ ))قاؿ لو: 

 ،ا لناكليس كل ذلك معلومن  األفعاؿ متعارضة ا٤بصاّب كا٤بفاسد.. كما (ّ)((ازورؾ عليك حقِّ ل
ا، كإذا تعارضت ا٤بصاّب كا٤بفاسد، فمقدار تأثّب كل كاحد منها غّب ٧بقق لنا. كال مستحضرن 

أكالىا  فيقدـإذا تعارضت ا٤بصاّب . أما فالطريق حينئذ أف نفوض األمر إٔب صاحب الشرع
ُب السفر، فمنا  قاؿ: كنا مع النيب  أنس عن  :، ففي ا٢بديثكأقواىا

 صاحب الكساء، كمنا من  ُب يـو حار، أكثرنا ظالِّ الصائم كمنا ا٤بفطر، قاؿ: فنزلنا منزالن 
كسقوا الركاب، فقاؿ  ،يتقي الشمس بيده، قاؿ: فسقط الصُّوَّاـ، كقاـ ا٤بفطركف، فضربوا األبنية

 .(ْ)((روف اليـو باألجرذىب المفط)) :رسوؿ اهلل 

                                                

 [.ُِٖٖ، ِٖٕ( صحيح مسلم ]ُ)
، أم: من كثرة صالهتا، (ر من صالهتا()تذك)[. ٖٕٓ، ِٖٕ[، مسلم ]ُٖٔٓ، ُُُٓ، ّْ( صحيح البخارم ]ِ)

ا٤بداكمة عليو  فتستطيعو : اشتغلوا ٗبا ()عليكم ٗبا تطيقوف()كأهنا ال تناـ الليل. )مو( اسم فعل ٗبعُب: اكفف. 
: ال يقطع عنكم ثوابو إالَّ إذا انقطعتم عن العمل بسبب إفراطكم فيو. ()ال ٲبل اهلل حٌب ٛبلوا()من األعماؿ. 

 .()إٔب اهلل()كُب ركاية:  ،لنيب إٔب ا ()إليو()
 [.ُّْٔ، ُٕٓٗ( صحيح البخارم ]ّ)
 [، كاللفظ لو.ُُُٗ[، مسلم ]َِٖٗ( صحيح البخارم ]ْ)
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، فقاؿ: "إنو إنَّ  :كقيل لعبد اهلل بن مسعود  عن قراءة  يضعفِبك لتقل الصـو
  .(ُ)منو" إٕبَّ  القرآف، كقراءة القرآف أحبُّ 

فإف أقوامنا فعلوه، فعجزكا  ؛أكره التقلل من الطعاـ":  بن حنبلكقاؿ اإلماـ أٞبد 
 .(ِ)"عن الفرائض

فإف ا٤بتقلل ال يزاؿ يتقلل إٔب أف يعجز عن  ؛صحيح كىذا" :قاؿ ابن ا١بوزم 
النوافل، ٍب الفرائض، ٍب يعجز عن مباشرة أىلو كإعفافهم، كعن بذؿ القول ُب الكسب ٥بم، 

 .(ّ)"كعن فعل خّب قد كاف يفعلو
 

 : ويتبين مما سبق أف الَتأَلّْي في )اًلصطالح الشرعي( يطلق على
أك ٰبلف  ا١بنة يدخلو ال لفالف، أك فريغ ال اهلل  بأف الشخص ٰبلف أف - ُ
  .النَّار سيدخلو بأف اهلل 
 فعل ا٣بّب كا٤بعركؼ. ا٢بلف على ترؾ على   - ِ
كُب ذلك  أربعة أشهر أك أكثر. الزكجةاليمْب على ترؾ كطء  على اإليالء، كىو - ّ

 تفصيل ُب بياف تعريف اإليالء كأحكامو ييعلم من كتبو الفقو.
ك٫بو  ،قـو الليل مدة حياتو، أك يصـو النهار أك ال يتزكج النساءمن تأٔب أف ي - ْ

 ذلك.

                                                

[، ٖٖٖٔ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُِِْٔ[، كابن جرير كما ُب )كنز العماؿ( ]َٖٗٗ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ُ)
"ركاه سعيد بن منصور بإسناد صحيح"  : ظ ابن حجرقاؿ ا٢باف [.ُِٖٔكالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]

 (.ِِّ/ْفتح البارم )
 (.ْٓ( انظر: صيد ا٣باطر، البن ا١بوزم )ص:ِ)
كينظر ذلك مفصالن ُب )عقبات ُب طريق ا٥بداية كسبل الوقاية كالعالج منها(، عقبة:  (.ْٓ( ا٤بصدر السابق )ص:ّ)

 (.ّْٖ -ْٓٔ)ص:د ا٤بعتصم دٮباف ا٤بفهـو ا٣باطئ لالستقامة(، د. عبد القادر ٧بم)
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 وبياف حرمتو وعاقبتو: التحذير من التَّألي على اهلل ثانًيا: 

 حدث أف رجالن  أف رسوؿ اهلل  جاء ُب ا٢بديث: عن جندب 
أف ًل أغفَر  من ذا الذي يَػَتأَلَّى َعَليَّ قاؿ: )) قاؿ: كاهلل ال يغفر اهلل لفالف، كإف اهلل 

 .(ُ)أك كما قاؿ ،((لفالف، فإني قد غفرت لفالف، وأحبطت عملك
أف رجالن آٔبى أف ال يغفر اهلل  عن جندب  :كُب لفظ عند الطربا٘ب ُب )الكبّب(

: أنها بمنزلة الخطيئة  ، إلى نَِبيّْو  فأوحى اهلللفالف  أو إلى نَِبيٍّ
 .عملو للطاعات؛ فإهنا حبطت بتأليو على اهلل  ، أم: يستأنف(ِ)((العمل فَػْلَيْستَػْقِبلِ 

 .(ّ)"كىذا خرج ٨برج الزجر كالتنفّب ال ا٢بقيقة" :قاؿ  العالمة ا٤بناكم 
 كعند أيب داكد كالبزار كابن حباف: عن ضمضم بن جىٍوس، قاؿ: قاؿ أبو ىريرة 

 وفي]كاف رجالف في بني إسرائيل ُمتَػَواِخيَػْين يقوؿ: )) ٠بعت رسوؿ اهلل 
، فكاف أحدىما يذنب، واآلخر مجتهد في العبادة، فكاف ًل يزاؿ [رواية: متحابين

المجتهد يرى اآلخر على الذَّنب فيقوؿ: َأْقِصْر، فوجده يوًما على ذنب فقاؿ لو: َأْقِصْر، 
َك اهلل فقاؿ: َخلِّْني َورَبّْي َأبُِعْثَت َعَليَّ رَِقيًبا؟ فقاؿ: واهلل ًل ييفُر اهلل لك، أو ًل ُيْدِخلُ 

الجنة، فَػَقَبَض أرواَحهما، فاجتمعا عند ربّْ العالمين فقاؿ لهذا المجتهد: َأُكْنَت بي 
عالًما، أو كنَت على ما في يدي قادرًا؟ وقاؿ للمذنب: اذىب فادخل الجنة برحمتي، 

                                                

 [.ُِِٔ( صحيح مسلم  ]ُ)
 [.ُٕٗٔلكبّب( ]أخرجو الطربا٘ب ُب )ا (ِ)
 (.َْٓ/ْفيض القدير ) (ّ)
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كلم ػسي بيده لتػكالذم نف : ريرةػو ىػاؿ أبػ((، قوقاؿ لآلخر: اذىبوا بو إلى النار
 .(ُ)اه كآخرتوػت دنيػكبقلمة أػبك

(  ،ك)اأٍلىٍليىةي(: اليمْب بفتح ا٥بمزة كتشديد الالـ -يقاؿ: آٔب، أم: حلف، ك)يتأىٔبَّ
 ك)اإلحباط(: اإلبطاؿ.  .، أم: ٰبلف-ا٤بفتوحة

(( أم: متصادقْب كمتصافيْب. كقيل: أم: متقابلْب ُب القصد كالسعي، متواخيينك))
ا كساعينا ُب ا٣بّب، ا كساعينا ُب الشر. فهذا كاف قاصدن  كىذا كاف قاصدن

(( ّٔمزة َأبُِعْثتَ (( من اإلقصار كىو الكف عن الشيء مع القدرة عليو. ))أقصرك))
 . (ِ)االستفهاـ كبصيغة آّهوؿ

 .(ّ)"ىذا ا٤بتإٔب جهل سعة الكـر فعوقب بإحباط العمل" : قاؿ ابن ا١بوزم 
(( أم: ٰبلف كيتحكم عليَّ، ى َعَليَّ من ذا الذي يَػَتأَلَّ كقاؿ ُب )اللمعات(: "قولو: ))

كُب ىذه العبارة ٚبويف كهتديد شديد، كُب صورة الغيبة دكف أف يقوؿ: أنت الذم تتأٔب، 
داللة على التهديد لكل من يتأٔب من غّب خصوصية با٤بخاطب، ٍب خاطبو بأنك إذا حلفت 

                                                

[، كاللفظ لو، َُْٗ[، أبو داكد ]ِِٖٗ[، كأٞبد ]ّٔ[، كُب )ا٤بسند( ]ََٗالزىد( ]ا٤ببارؾ ُب )( أخرجو ابن ُ)
[، كالبيهقي ُب )شعب ُِٕٓ[، كابن حباف ]ُْٖٗ[، كالبزار ]ْٓكابن أيب الدنيا ُب )حسن الظن باهلل( ]

ُب )٨بتصر سنن   [ بألفاظ متقاربة. قاؿ ا٤بنذرمُْٖٖ[، كالبغوم ُب )شرح السنة( ]ِِٔٔاإلٲباف( ]
(: "ُب إسناده علي بن ثابت ا١بزرم، قاؿ األزدم: ضعيف. كقاؿ أبو حاًب: يكتب حديثو. ِِٓ/ٕأيب داكد( )

(: ِّ/ُُب )تقريب التهذيب( )  قة. كقاؿ أبو زرعة: ثقة ال يأس بو". كقاؿ ابن حجركقاؿ ابن معْب: ث
"صدكؽ رٗبا أخطأ، كقد ضعفو األزدم بال حجة" اىػ. كا٢بديث صححو األلبا٘ب ُب )ٙبقيقو لسنن أيب داكد(، 

 كُب )التعليقات ا٢بساف(.
 (.ْٖ/ٖ(، مرعاة ا٤بفاتيح )ُٕٔ/ُّر: عوف ا٤بعبود )انظ (ِ)
 (.ِٖٓ/ُّ(، عمدة القارم )َٖ/ُ(، فتح البارم )َٓ/ِكشف ا٤بشكل ) (ّ)
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على ما قلت، فإف  (( جزاءوأحبطت عملكعليَّ فاعلم أ٘ب قد غفرت لو على رغم أنفك، ))
 . (ُ)بأنو يفعل ذلك البتة كفر، كإف ٓب يكن كفرنا فهذا تغليظ" ا٢بكم على اهلل 

 .(ِ)كقيل: ا٤براد: أبطلت قىسىمك كجعلتو كذبنا
(( استفهاـ إنكار، فال ٯبوز ألحد ا١بـز با١بنة أك النار أك َأني ًل أغفر ِلُفالفكقولو: ))

 .(ّ)عدـ ا٤بغفرة إال ٤بن كرد فيو النص
 كقد قيل: إف فيو داللة ٤بذىب أىل السنة ُب غفراف الذنوب بال توبة إذا شاء اهلل 

غفراهنا. كاحتجت ا٤بعتزلة بو ُب إحباط األعماؿ با٤بعاصي الكبائر. كمذىب أىل السنة أهنا 
ال ٙببط إال بالكفر. كيتأكؿ حبوط عمل ىذا على أنو أسقطت حسناتو ُب مقابلة سيئاتو. 

ا ٦بازنا. كٰبتمل أنو جرل منو أمر آخر أكجب الكفر. كٰبتمل أف ىذا كاف ُب ك٠بي إحباطن 
 .(ْ)شرع من قبلنا، ككاف ىذا حكمهم

، كا٤براد: أف تلك الكلمة قد أىلكت (ٓ)((: أكبقو، أم: أىلكوأوبقت دنياه وآخرتو))
 .(ٔ)ما سعى ُب الدنيا، كحظ اآلخرة

وؿ أك غّبه ما ذكرتو، أك قاؿ: مثل كقولو: )أك كما قاؿ( شك الراكم، أم: قاؿ الرس
 ذلك. كىو تنبيو على النقل با٤بعُب؛ لئال يتوىم نقل اللفظ أيضنا. 

                                                

 (.ُٓٓ/٤ٓبعات التنقيح ُب شرح مشكاة ا٤بصابيح ) (ُ)
 (.ُٓٓ/ٓ(، ٤بعات التنقيح )ُُٗٔ/ْ(، مرقاة ا٤بفاتيح )ُْْٖ/ٔانظر: شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ) (ِ)
 (.ِّ/ٖح )(، مرعاة ا٤بفاتيُُٗٔ/ْانظر: مرقاة ا٤بفاتيح  ) (ّ)
 (.ْٖ/ٖ(، إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ُْٕ/ ُٔر: شرح النوكم على صحيح مسلم )انظ (ْ)
 (.ُْٔ/ٓ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر )ُِٔٓ/ْمادة: )كبق( )انظر: الصحاح، للجوىرم،  (ٓ)
 (.ُٕٔ/ُّعوف ا٤بعبود )انظر:  (ٔ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

532 

 

"ينبغي ٤بن ركل حديثنا با٤بعُب أف يتبعو بأف يقوؿ: )أك كما  :قاؿ ابن الصالح 
عن ابن  -من الصحابة-قاؿ(، أك )٫بو ىذا(، أك ما أشبو ذلك من األلفاظ. ركم ذلك 

 . الدرداء، كأنس مسعود، كأيب
أرباب اللساف، كأعلم ا٣بلق ٗبعا٘ب الكالـ،  كالصحابة  :قاؿ ا٣بطيب 

 كٓب يكونوا يقولوف ذلك إال ٚبوفنا من الزلل؛ ٤بعرفتهم ٗبا ُب الركاية على ا٤بعُب من ا٣بطر اىػ.
قلت: كإذا اشتبو على القارئ فيما يقرؤه لفظة، فقرأىا على كجو يشك فيو، ٍب قاؿ: 

ألف قولو: )أك كما قاؿ( يتضمن إجازة من  ؛كما قاؿ( فهذا حسن، كىو الصواب ُب مثلو  )أك
 .(ُ)الراكم كإذننا ُب ركاية صوأّا عنو إذا باف"

على ىذا الرجل؛ ألنو حجر كاسعنا من  كُب )مكفرات الذنوب(: "إ٭با غضب اهلل 
الذم قبلو، كفيو  كٓب ٰبب ألخيو ما ٰبب لنفسو. كا٢بديث شرح للحديث ،رٞبة اهلل 

 .(ِ)على من ٯبـز بأف اهلل ال يغفر إلنساف مذنب" بياف العلة ُب غضب اهلل 
ٰببط العمل  كفيو دليل صريح أف التإٔب على اهلل " :قاؿ الشيخ األلبا٘ب 

 .(ّ)أيضنا كالكفر، كترؾ صالة العصر، ك٫بوىا"
عمراف بن ديث: عن ما جاء ُب ا٢ب :التإٔب على اهلل ك٩با قيل: إف فيو معُب: 

خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين )): قاؿ: قاؿ النيب  حيصىٍْبو 
قاؿ النيب  -بعد قرنْب أك ثالثة قاؿ عمراف: ال أدرم أذكر النيب -  ((،يلونهم

                                                

(، كانظر: شرح النوكم على صحيح مسلم ُِٓابن الصالح( )ص:معرفة أنواع علـو ا٢بديث، كييعرؼ بػػ)مقدمة  (ُ)
(، ُُٗٔ -ُُٖٔ/ْ(، مرقاة ا٤بفاتيح )ُْْٖ/ٔ(، شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )ِٓ/ّ(، )ِٕ/ُ)

 [.ّْٔ، ِّٔ(، ألفية العراقي ]ِّ/ٖمرعاة ا٤بفاتيح )
 (.َِ-ُٗؼ بابن الديبع )ص:مكفرات الذنوب كموجبات ا١بنة، عبد الرٞبن بن علي الشيبا٘ب، ا٤بعرك  (ِ)
 (.ِٔٓ/ْسلسلة األحاديث الصحيحة ) (ّ)
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: (( ًا يخونوف وًل يؤتمنوف، ويشهدوف وًل يستشهدوف، إف بعدكم قوم
 .(ُ)((َمنُ وينذروف وًل يفوف، ويظهر فيهم السّْ 

أراد الشهادات (( أنو ويشهدوف وًل يستشهدوف)) :فمما قيل ُب قولو 
التإٔب على اهلل  :كفيو معُب كفالف ُب النار. ،فالف ُب ا١بنة :فيقاؿ ،الٍب يقطع ّٔا على ا٤بغيب

َـّ  ؛  .(ّ)كقيل غّب ذلك .(ِ)كزجر عنو كلذلك ذ
رضا عنها ىو ما ٰبمل على ىذا اإلعجاب بالنفس كال أف كال ٱبفى على أكٕب البصائر

ككرمو، كىو من  القوؿ، كفيو ما فيو من الكرب، كاحتقار ا٤بسلم، كا١بهل بسعة رٞبة اهلل 
كدليل ضعف اإلٲباف؛ فلذلك ترتب على ىذا القوؿ الوعيد الشديد،  ،ا١برأة على اهلل 

 لكلمة دنياه كآخرتو. ٓب يربَّ بقىسىًم ذلك ا٢بالف، بل أكبق ّٔذه ا ككانت النتيجة أف اهلل 
  

:  عليو  الجائز واإلقساـ التألي على اهلل  بين ثالثًا: الفرؽ 
 يكوف على جهتْب: اإلقساـ على اهلل "
 يكوف فيها التكرب كالتجرب، كرفعة ىذا ا٤بتإٔب نفسو حٌب ٯبعل لو على اهلل: األولى 
  ِّبالعقاب الذم  متوعد ا، كىذا مناؼ لكماؿ التوحيد، كقد يناُب أصلو، كصاحبوحق

أف ٰبكم ٗبا اختاره ىو من ا٢بكم،  جاء ُب مثل ىذا ا٢بديث، فهذا يتأٔب على اهلل 
 ،ا لخآخرين، فّبيد أف ٯبعل حكم اهلل ا كاحتقارن فيقوؿ: كاهلل ال ٰبصل لفالف كذا، تكربن 

ب كُب فعلو، كىذا ال يصدر من قل ،فهذا التإٔب كاالستكبار نوع ٙبكم ُب أمر اهلل 
 .معظم هلل 

                                                

 [.ِّٓٓ[، مسلم ]ٓٗٔٔ، ُِٓٔصحيح البخارم ]( ُ)
 (.ُٖٔ/ْ) ، للخطايبمعآب السننانظر:  (ِ)
 (.ٖٔٓ/ٗ) ٤بعات التنقيح ُب شرح مشكاة ا٤بصابيحانظر: ( ّ)
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ال على جهة التإٔب، كلكن على جهة أف ما  : أف يقسم على اهلل والجهة الثانية
أف يكوف كذا ُب   ظنو صحيح ُب أمر كقع لو، أك ُب أمر يواجهو، فهذا يقسم على اهلل

ال على جهة التإٔب، كىذا ىو الذم جاء فيو   ا٤بستقبل على جهة التذلل كا٣بضوع هلل
ال  ، ؛ ألنو أقسم على اهلل(ُ)((أَلَبَػرَّهُ  عباد اهلل من لو أقسم على اهلل ومن))ا٢بديث: 

على جهة التعاظم كالتكرب كالتإٔب، كلكن على جهة ا٢باجة كاالفتقار إٔب اهلل، فحْب أقسم 
فهذا جائز،  أقسم ٧بتاجا إٔب اهلل، كأكد ذلك باهلل كبأ٠بائو من جهة ظنو ا٢بسن باهلل 

كالذؿ   لو أقسم على اهلل ألبره؛ ألنو قاـ ُب قلبو من العبودية هللكمن عباد اهلل من 
 .(ِ)"ٯبيبو ُب سؤالو، كيعطيو طلبتو كرغبتو كا٣بضوع ما جعل اهلل 

 
 :والعالج : الوقاية من اآلفات في ىذا البابرابًعا

أف تكوف العالقات بْب ا٤بسلمْب قائمة على احملبة، كالنصح كاإلرشاد، كالتعاكف  - ُ
 لى الرب كالتقول كالعمل الصاّب.ع

التإٔب على  :كالٍب من أخطرىا ،كمزيالت اإلحساف ،ا٢بذر من ٧ببطات األعماؿ - ِ
 .اهلل 

التبصر ٕبقوؽ األخوة ُب اإلسالـ من ٫بو: ٙبرٙب احتقار ا٤بسلم ألخيو، كبياف ما  – ّ
 يَبتب على ذلك من اآلفات كالشركر:

من الشر أف يحقر أخاه المسلم، كل بحسب امرئ كقد جاء ُب ا٢بديث: ))
و  .(ّ)((المسلم على المسلم حراـ، دمو، ومالو، وعُر

                                                

 سيأٌب.( ُ)
 (.ٕٓٓ -ِٕٓ)ص: عزيز آؿ الشيخصاّب بن عبد ال، التمهيد لشرح كتاب التوحيد (ِ)
 [.ِْٔٓصحيح مسلم ] (ّ)
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٠َُِٜ٘ن إِْخ٠َةٌ حمس: كقاؿ اهلل   ْؤ ُٙ ْ   [.َُ]ا٢بجرات: ىجسإٛٙا ال
  .(ُ)((ًل يؤمن أحدكم، حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسوكُب ا٢بديث: ))

و ما يحب لنفسو من والذي نفسي بيده ًل يؤمن عبد حتى يحب ألخيكُب ركاية: ))
. فهذا ا٢بديث أصل عظيم ُب ٧ببة ا٤بسلمْب كالنصح ٥بم كإيثارىم؛ فإفَّ من كماؿ (ِ)((الخير

إٲباف العبد أف ٰبب ألخيو ا٤بسلم من ا٣بّب ما ٰبب لنفسو، كأف يكره ألخيو ا٤بسلم من الشر 
 ما يكره لنفسو، كأف يرشد إخوانو إٔب ما ينفعهم، كٰبذرىم عما يضرىم. 

 .(ّ)((المؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعًضا ا٢بديث: ))كُب
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادىم وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا كُب ا٢بديث: ))

 .(ْ)((اشتكى عضًوا تداعى لو سائر جسده بالسهر والحمى
المسلم أخو المسلم ًل يظلمو وًل يسلمو، ومن كاف في حاجة كُب ا٢بديث: ))

اهلل في حاجتو، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهلل عنو كربة من كربات يـو أخيو كاف 
 .(ٓ)((القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهلل يـو القيامة

 كرٞبتو ترؾ االلتفات إٔب األعماؿ كالركوف إليها، كالتعويل على كـر اهلل  - ْ
: 

                                                

 [. ُٕ[، مسلم ]ُّصحيح البخارم ] (ُ)
[.  كُب ٖٖٖ[،  كالشهاب ]ِٕٖٖ[، كأبو يعلى ]َُٕٓالنسائي ُب )السنن( ]ك [، ُِّٗٔأٞبد ]أخرجو  (ِ)

[، َُّٖأبو يعلى ] ركاية: ))ال يبلغ العبد حقيقة اإلٲباف حٌب ٰبب للناس ما ٰبب لنفسو من ا٣بّب(( أخرجو
 [. ِِٓٓ[، كالضياء ]ِّٓكابن حباف ]

 [.ِٖٓٓ[، مسلم ]َِٔٔ، ِْْٔ، ُْٖ( صحيح البخارم ]ّ)
 [.ٕٔ، ٔٔ[، كاللفظ لو، كمسلم ]َُُٔ( صحيح البخارم ]ْ)
[ عن الزىرم، عن َِٖٓكأخرجو مسلم ] ،[ عن عبد اهلل بن عمر ُٓٗٔ، ِِْْصحيح البخارم ] (ٓ)

 سآب، عن أبيو.
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دو للناس، وىو إف الرجل ليعمل عمل أىل الجنة، فيما يبجاء ُب ا٢بديث: ))كقد  
من أىل النار، وإف الرجل ليعمل عمل أىل النار، فيما يبدو للناس، وىو من أىل 

 . (ُ)((الجنة
إف الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أىل الجنة، ثم يختم كُب )صحيح مسلم(: ))

لو عملو بعمل أىل النار، وإف الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أىل النار، ثم يختم لو 
 .(ِ)((بعمل أىل الجنةعملو 

"ففيو التحذير من االغَبار باألعماؿ، كأنو ينبغي للعبد أف  : قاؿ اإلماـ النوكم
 .(ّ)ال يتكل عليها، كال يركن إليها؛ ٨بافة من انقالب ا٢باؿ"

قالوا: كال أنت يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ:  ،((لن يُْدِخَل َأَحًدا َعَمُلُو الجنَّةَ كُب ا٢بديث: ))
َيمََّدِني اهلل ِبَفْضٍل ورحمةًل، وًل أ))  .(ْ)((نا، إًل أف يَػتػَ

٠ُٖنَ حمس :"كأما قولو :  قاؿ اإلماـ النوكم َٙ ْٗ َتْه ْٜخُ ُْ ا  َٙ ِ ٍَّٜث ة  ىجساْدُخ٠ُٖا اْْلَ
٠ُٖنَ حمس [،ِّ]النحل: َٙ ْٗ َتْه ْٜخُ ُْ ا  َٙ ِ ا ة َٞ ٠ ُٙ ورِثْخُ

ُ
ٍِِّٕت أ ٍُّٜث ا َّ اْْلَ ك٫بوٮبا من اآليات [، ِٕ]الزخرؼ: ىجسَوحِْٖ

الة على أف األعماؿ يدخل ّٔا ا١بنة، فال يعارض ىذه األحاديث، بل معُب اآليات: أف الد
دخوؿ ا١بنة بسبب األعماؿ، ٍب التوفيق لألعماؿ، كا٥بداية لإلخالص فيها، كقبو٥با برٞبة اهلل 

 .(ٓ)تعأب كفضلو، فيصح أنو ٓب يدخل ٗبجرد العمل، كىو مراد األحاديث"
  

                                                

 [.ُُِ[، مسلم ]َِْٕ، َِِْ، ِٖٖٗصحيح البخارم ] (ُ)
 [.ُِٓٔ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.ُِٔ/ ِ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ّ)
 [.ُِٖٔ[، مسلم ]ْٕٔٔ، ّْٔٔ، ّٕٔٓ( صحيح البخارم ]ْ)
 (.ِٕٗ/ُُ(، كانظر: فتح البارم، البن حجر )ُُٔ -َُٔ/ُٕ( شرح النوكم على صحيح مسلم )ٓ)
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 اع ما يأمني بو السَّالكي من الغركر ما يلي:أفَّ ٝب  كذكر الرَّاغب
تنِيٌ حمس: "أ. معرفة ا٤بقصود ا٤بشار إليو بقولو  ُ٘ ُٝ َِٛذيٌر  ِْٜ٘ ْٗ ِ إِّّنِ َُٕس وا إََِل اَّللٍّ  ىجسٌٍَِرَّ

 [.َٓ]الذاريات:
ِ لََعَ حمس :ب. معرفة الطريق إليو ا٤بشار إليو بقولو  ْدُن٠ إََِل اَّللٍّ

َ
ِ َشبًِِل أ ِذه َٞ  ْٔ ُُ

 [.َُٖ]يوسف: ىجسَْيةٍ ةَِػ 
٠َِْىحمس: ج. ٙبصيل الزَّاد ا٤بتبلغ بو ا٤بشار إليو بقولو  ادِ اِلٍّ ُدوا ٌَإِنٍّ َخْْيَ الزٍّ  ىجسَوحََزوٍّ

 [.ُٕٗ]البقرة:
ِ حمس :د. آّاىدة ُب الوصوؿ إليو كما قاؿ  ادِه َٟ ٍَّ ِج ِ َخ  ىجسوََجاُِٞدوا ِِف اَّللٍّ

َْ حمس :منو ُب قولو  وفو اهلل فبهذه األشياء يأمن الغركر الذم خ[. ٖٕ]ا٢بج: َو
ِ إَْيُرورُ  ْٗ ةِاَّللٍّ ٍُّٛس  .(ُ)"[ّّ]لقماف: ىجسَحُيرٍّ

 التنقيب عن عيوب النفس، كاهتامها، كعدـ الرضا عنها: - ٓ
إف الشعور بالكماؿ كالرضا عن النفس من اآلفات الٍب تصيب النفس بالعجب 

إلذعاف ٤با ٙببو كترضاه، كذلك يوجب تغطية كالغركر؛ ألفَّ الرّْضا عن النفس يعِب: االنقياد كا
٠ءِ حمس :عيؤّا كمساكئها كقبائحها، كقد قاؿ اهلل  اَرةٌ ةِالصَّ ٍّ٘ َ ََ َس  ٍْ  [،ّٓ]يوسف: ىجسإِنٍّ انلٍّ

ِٚ اتٍَّق حمس :كقاؿ اهلل  َٙ ِ ُٗ ة ْنَٖ
َ
٠َ أ ُٞ  ْٗ َصُس ٍُ جْ

َ
٠ا أ َٓ حَُزكَّ َٚ حمس [،ِّ]النجم: ىجسٌَ ِي ْٗ حََر إََِل اَّلٍّ َ ل

َ
أ

ًٓ يَُزكَّ  ٠َُٙن ٌَخًِ َْ ُحْلَٖ ْٚ يََظاُء َو َ٘ ُ يَُزّّكِ  ِٔ اَّللٍّ ْٗ ةَ ُٟ َص ٍُ جْ
َ
عآب  ألنو  [؛ْٗ]النساء: ىجس٠َن أ

ٖبفيات النفوس ككمائنها، كما انطوت عليو من قبيح أك حسن، فيزكي من يستحق التزكية، 
 .(ِ)كيفضح ا٤بدَّعْب، كال يظلم أحدنا

                                                

 (.ُِٕ-َِٕكاـر الشريعة )ص:الذريعة إٔب م (ُ)
 (. ُّٔ-ِّٔانظر: عقبات ُب طريق ا٥بداية، عقبة الرضا عن النفس، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف )ص: (ِ)
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س من أسباب الكرب كالعجب كغركر العلم، كما أف الشعور بالكماؿ كالرضا عن النف
ا حمس :كىو ٩با يصرؼ عن ا٢بق، كما قاؿ اهلل  َٙ ِ ْٗ ةِاِْلَيَِّٜاِت ٌَرُِخ٠ا ة ُٟ ْٗ رُُشُٖ ُٟ ا َجاءَتْ ٍّٙ ٌََٖ

 ِٗ َٚ إْهِْٖ ِ٘  ْٗ ُٞ  [.ّٖ]غافر: ىجسِنَْٜد
كقد قيل: "أعرؼ الناس بنفسو أشدىم إيقاعنا للتهمة ّٔا ُب كل ما يبدك كيظهر لو 

، كأجهلهم ٗبعرفتها كخفايا آفاهتا ككوامن مكرىا من زكاىا، كأحسن ظنو ّٔا؛ ألهنا مقبلة منها
 .(ُ)على عاجل حظوظها، معرضة عن االستعداد آلخرهتا" انتهى

كقاؿ ابن عطاء: "أصل كل معصية كغفلة كشهوة: الرضا عن النفس، كأصل كل طاعة 
 ال يرضى عن نفسو خّب لك من كيقظة كعفة: عدـ الرضا منك عنها. كألىف تصحب جاىالن 

أف تصحب عا٤با يرضى عن نفسو، فأم علم لعآبو يرضى عن نفسو؟ كأم جهل ١باىل ال 
، بل يبحث  ال يرضى عن حالوألف ا١باىل الذم ؛ (ِ)يرضى عن نفسو؟ اىػ" ال يبقى جاىالن

 كٯبتهد إٔب أف يتحرر من ا١بهل. كالعآب الذم يرضى عن نفسو ال يبقى عا٤با.
ؿ: "الرضا عن النفس أصل ٝبيع الصفات ا٤بذمومة، كعدـ الرضا عنها أصل كقا

الصفات احملمودة، كقد اتفق على ىذا ٝبيع العارفْب، كأرباب القلوب؛ كذلك ألف الرضا عن 
 النفس يوجب تغطية عيؤّا كمساكيها، كيصيػّْري قبيحها حسننا، كما قيل:

 (ّ)كعىْبي الرضا عن كيلّْ عيبو كليلةه***

                                                

 (.ِّٗ/ٓا١بواىر ا٢بساف ُب تفسّب القرآف، للثعاليب ) (ُ)
 (.ُِٓ/ُ(، البحر ا٤بديد )ِّٗ/ٓانظر: تفسّب الثعاليب ) (ِ)
(، ا٢بيواف َٗاهلل بن معاكية بن عبد اهلل بن جعفر. انظر: ديواف عبد اهلل بن معاكية )ص: البيت ينسب لعبد (ّ)

(، ا٢بماسة ا٤بغربية َْْ(، األمثاؿ ا٤بولدة )ص:ُْٗ/ِ(، العقد الفريد )ُٔ/ّ(، عيوف األخبار )ِّٔ/ّ)
ل (. كنسب ُب )التمثيِّّ، ُِْ/ُِ(، األغا٘ب )ٓٓ/ِ(، ا٢بماسة البصرية )ُُِْ -َُِْ/ِ)

 ( إٔب ا٤بتنيب.َُّكاحملاضرة( )ص:
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دـ الرضا عن النفس على عكس ىذا؛ ألفَّ العبد إذ ذاؾ يتهم نفسو، كيتطلب كع 
 عيؤّا، كال يغَب ٗبا يظهر من الطاعة كاالنقياد، كما قيل ُب الشطر األخّب:

  (ُ)***كما أفَّ عْبى الٌسخط تبدم ا٤بساكيا                              
ن استحسن حاؿ نفسو، فمن رضي عن نفسو استحسن حا٥با، كسكن إليها، كم

كسكن إليها استولت عليو الغفلة، كبالغفلة ينصرؼ قلبو عن التفقد كا٤براعاة ٣بواطره، فتثور 
حينئذ دكاعي الشهوة على العبد، كليس عنده من ا٤براقبة كالتذكّب ما يدفعها كيقهرىا، فتصّب 

. كأصل ذلك رضاه الشهوة غالبة لو بسبب ذلك. كمن غلبتو شهوتو كقع ُب ا٤بعاصي ال ٧بالة
 عن نفسو، كمن ٓب يرض عن نفسو ٓب يستحسن حا٥با، كٓب يسكن إليها. 

 قاؿ الشاعر:
 جىا كالتَّكرُّـً ػنيًسٍبتى إٔب غّب ا٢بً            ذةػػػإذا ما أطعػػػتى النػٍَّفسى ُب كػػػل ل       
(ِ)يح احملرَّـً دىعىٍتكى إٔب األمر القب           إذا ما أجبتى النػٍَّفسى ُب كل دعوة 



الكبر : ))كُب ا٢بديثكمن آثار الرضا عن النفس: تعظيمها كاحتقار الناس كازدراءىم. 
 .(ّ)((َبَطُر الحق، َوَغْمُط الناس

فمن أراد السالمة كالعافية فينبغي أف ال يغَبَّ بطاعتو؛ فإف الذم يبكي ندمنا على 
رٗبا فتح لك باب الطاعة كما  :معصيتو خّب من ا٤بغركر بطاعتو، كما قاؿ ابن عطاء 

فتح لك باب القبوؿ، كقضى عليك بالذنب ككاف سببنا للوصوؿ، رب معصية أكرثت ذالِّ 

                                                

 .-كما تقدـ- " ***كالشطر األكؿ منو: "كعْب الرضا عن كل عيب كليلة (ُ)
"أخربنا عبد اهلل بن ٧بمد، قاؿ: أنبأنا أٞبد بن علي بن ثابت، قاؿ: أنشد٘ب أبو عبد اهلل : قاؿ ابن ا١بوزم  (ِ)

(، كانظر: البداية كالنهاية ِٓاْب" ذـ ا٥بول )ص:٧بمد بن أٞبد الشّبازم الواعظ: إذا ما أطعت النفس..
  (.َُْ/ُٓ(، تاريخ دمشق )ّٕٕ/ُ(، تاريخ بغداد )َْٕ/ُٓ)

 يعِب: احتقارىم كازدراءىم. ()غمط الناس()يعِب: رده، ك ()بطر ا٢بق()ككقد تقدـ. [، ُٗصحيح مسلم ] (ّ)
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"كىذا كلو ليس  :كافتقارنا خّب من طاعة أكرثت عزِّا كاستكبارنا اىػ. قاؿ العالمة ا٤بناكم 
 . (ُ)نفعو ذلك" تنويهنا الرتكاب ا٣بطايا، بل ا٤براد أنو إذا أذنب فندـ بذلو كانكساره

من العجب كالكرب، كأف يكوف عملو خالصنا  رى فشأف ا٤بسلم ا٤بخلص ُب دعوتو أف يتحرَّ 
كأف ال يزدرم العاصْب الشاردين؛ بل يدعوىم بقلب مشفق، كحرص ك٧ببة منو  ،هلل 

كاهلل  ، كأحرص على االنتفاع،(ِ)٥بدايتهم؛ فإنو ال يأمن العاقبة، كريبَّ ميبػىلَّغو أىٍكعىى من سامع
تعأب أعلم ٕباؿ عباده، كما أضمرتو نياهتم، كما سينتهي إليو حا٥بم، كما داـ األمر ىكذا، 

، بل ٰبرص على إرشاد الناس إٔب ساف أف يزكي نفسو كأف يتسامى ّٔا على اآلخرينفليس إلن
كذلك ا٢برص يعكس سالمة الصدر، كصفاء النفس، كطهارة طريق ا٥بداية، كٰبب ٥بم ا٣بّب، 

كمنطلقها، فالدين ٧ببة كرٞبة  ب، كمتانة ا٤بنهج؛ فإف احملبة أساس الدعوة إٔب اهلل القل
 كمعاملة.
بناء العقيدة السليمة الٍب تقـو على أساس من االلتزاـ باألخالؽ كالقيم، كالٍب  - ٔ

 يستهزئمن ، ك من أىًل الشَّرّْ كاألذل إال فيمن ٯباىر با٤بعاصيبا٤بسلم إحساف الظَّنّْ منها: 
 :ينبالدّْ 

الذم ال يستند فيو إٔب دليل، كال يكوف معو تبْب، الظن عن اتباع  كقد هنى اهلل 
ِ إِنٍّ حمس :كالظن الذم يصاحبو ا٥بول فقاؿ  ّٚ َٚ إلٍّ ِ٘ رًِْيا  َْ ٠ُٜا اْجخَنُِت٠ا  َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَا أ

 ٌٗ ِ إِثْ ّٚ   [.ُِ]ا٢بجرات: ىجسَبْهَؼ إلٍّ
إِنٍّ حمس :عن كثّب من الظن السوء با٤بؤمنْب فػ هنى اهلل " : كقاؿ السعدم

 ٌٗ ِ إِثْ ّٚ كذلك، كالظن ا٣بإب من ا٢بقيقة كالقرينة، ككظن السوء، الذم يقَبف بو   .ىجسَبْهَؼ إلٍّ
فإف بقاء ظن السوء بالقلب، ال يقتصر صاحبو على ٦برد  ؛كثّب من األقواؿ، كاألفعاؿ احملرمة

                                                

 (.ُُِ(، كانظر: الفتاكل ا٢بديثية )ص:ِْٔ/ِفيض القدير ) (ُ)
  [.َٖٕٕجاء ُب ا٢بديث: ))فإنو رب مبلغ يبلغو ٤بن ىو أكعى لو(( صحيح البخارم ] (ِ)
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إساءة  :ينبغي، كيفعل ما ال ينبغي، كُب ذلك أيضناذلك، بل ال يزاؿ بو، حٌب يقوؿ ما ال 
 .(ُ)"الظن با٤بسلم، كبغضو، كعداكتو ا٤بأمور ٖبالؼ ذلك منو

فكما ٰبـر  ،حراـ مثل سوء القوؿ نّْ سوء الظَّ  اعلم أفَّ " :قاؿ اإلماـ الغزإب 
الغّب فليس لك أف ٙبدث نفسك كتسيء الظن ٗبساكئ عليك أف ٙبدث غّبؾ بلسانك 

ا ا٣بواطر كحديث فأمَّ  ،كلست أعِب بو إال عقد القلب كحكمو على غّبه بالسوء ،بأخيك
كالظن عبارة  ،كلكن ا٤بنهي عنو أف يظن ،ا معفو عنوك أيضن بل الشَّ  ،النفس فهو معفو عنو
٠ُٜا اْجَخنُِت٠ا حمس :فقد قاؿ اهلل ، كٲبيل إليو القلب ،عما تركن إليو النفس َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَا أ

رِ  َْ ٌٗ ِ إِثْ ّٚ ِ إِنٍّ َبْهَؼ إلٍّ ّٚ َٚ إلٍّ ِ٘   [.ُِ]ا٢بجرات: ىجسًْيا 
فليس لك أف تعتقد ُب  ،أف أسرار القلوب ال يعلمها إال عالـ الغيوب :كسبب ٙبرٲبو

فعند ذلك ال ٲبكنك إال أف تعتقد ما  ،ا إال إذا انكشف لك بعياف ال يقبل التأكيلغّبؾ سوءن 
ا الشيطاف ينك كٓب تسمعو بأذنك ٍب كقع ُب قلبك فإ٭بَّ كما ٓب تشاىده بع ،علمتو كشاىدتو

 .(ِ)"فإنو أفسق الفساؽ ؛فينبغي أف تكذبو ،يلقيو إليك
كحسني الظَّنّْ أساسه ال بدَّ منو ُب الدَّعوة، كُب التعامل مع ا٤بسلمْب، كىو يعكسي 

ْب أبناء آّتمع، فال ة بركابط األلفة كاحملبَّ  تدعيمى سالمةى الصَّدر، كا٢برصى على ىداية الناس، ك 
 نّْ سوء الظَّ . كبا٤بقابل فإفَّ الفطرة السليمة، كىو من عالمات  كال حقدنادكر غالِّ ٙبمل الصُّ 

ا٤ببِبّْ على ا٢بكم على دخيلًة األنفًس كالنّْيات أك على ٦برًَّد ٠باعو من أسباب الصَّدّْ عن 
األلفة  ؽ كشائجى ٲبزّْ كما أنو ،  تاللصّْ ل عو كعداكات، كتقطُّ  صوماتو خإٔب ا٥بداية، كقد يؤدم 

 ، كىو من أسباب اإلعراض عن السَّماع.ةكاحملبَّ 

                                                

 (.َُٖتيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كالـ ا٤بناف )ص:( ُ)
 (.َُٓ/ّإحياء علـو الدين )( ِ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

542 

 

كحده، فال حيٍكم لنا على النّْيات كدخيلة  إفَّ سرائرى النَّاس ال يعلمها إال اهلل 
األنفس، كال ٫بكم على شخص من خالؿ مظهره كلباسو؛ ألف مظهر الشخص ال يدؿ على 

ًِ حمس :حقيقة حالو. قاؿ اهلل  ٍَّ َٚ اِلٍَّه ِ٘ ْىًَِٜاءَ 
َ
ُٔ أ ُٗ اْْلَاِٞ ُٟ  [.ِّٕ]البقرة: ىجسََيَْصُت

))ُربَّ َأْشَعَث، قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  كُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة 
 .(ُ)((َمْدُفوٍع  باألبواب لو أقسم على اهلل أَلَبَػرَّهُ 

(( مدفوع باألبواب. ك))(ِ)لك)األشعث(: اٍلميلىبَّدي الشٍَّعًر اٍلميغىبػَّري غّب مدىوف كال مرىجَّ 
 أم: ال قدر لو عند الناس فهم يدفعونو عن أبوأّم، كيطردكنو عنهم؛ احتقارنا لو. 

إكرامنا ؛ أكقعو اهلل  ءشي(( أم: لو حلف على كقوع لو أقسم على اهلل أَلَبَػرَّه))
كإف كاف  ،لو، بإجابة سؤالو، كصيانتو من ا٢بنث ُب ٲبينو، كىذا لعظم منزلتو عند اهلل 

 .(ّ)"-كاهلل أعلم-حقّبنا عند الناس. كقيل: معُب القسم ىنا: الدعاء، كإبراره إجابتو 
يـو خيرب، فلم نغنم  قاؿ: خرجنا مع رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 

ذىبنا كال فضة، إال األمواؿ كالثياب كا٤بتاع، فأىدل رجل من بِب الضُّبػىٍيب، يقاؿ لو: رفاعة بن 
إٔب كادم  غالمنا، يقاؿ لو ًمٍدعىمه، فػىوىجَّوى رسوؿ اهلل   زيد، لرسوؿ اهلل

إذا سهم  ،القيرىل، حٌب إذا كاف بوادم القيرىل، بينما ًمٍدعىمه ٰبىيطُّ رىٍحالن لرسوؿ اهلل 
، والذي نَػْفِسي )) :عىائًره فقتلو، فقاؿ الناس: ىنيئا لو ا١بنة، فقاؿ رسوؿ اهلل  َكالَّ

َها المَقاِسم، لََتْشَتِعُل عليو بَِيِدِه، إفَّ الشَّمْ  َلَة التي َأَخَذَىا يـو خيبر من الَمَياِنم، لم ُتِصبػْ

                                                

  [.ِِِٔسلم ]صحيح م (ُ)
ميسىرَّح، كيقاؿ للميٍشط: ًمٍرجىل، كًمٍسرىحه. انظر: الشٍَّعري الٍ  (:ا٤برىجَّلي ): تسرٰبة با٤بشط بدىن أك ٗباء. ك(ترجيل الشعر) (ِ)

 (.ِٔ/ُُهتذيب اللغة، لألزىرم )

 (.ُِٗ/ٖ(، كانظر: إكماؿ ا٤بعلم، للقاضي عياض )ُٕٓ -ُْٕ/ُٔشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ّ)
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فقاؿ: ، إٔب النيب  -أك ًشرىاكىٍْب -((، فلما ٠بع ذلك الناس جاء رجل ًبًشرىاؾو نارًا
 .(ُ)((-أو: ِشػػػػَراَكاِف من نار-ِشػػػَراٌؾ من نار ))

(( تنبيو اؾ أو شراكاف من نارشر )) :"قولو  :كقاؿ اإلماـ النوكم 
على ا٤بعاقبة عليهما، كقد تكوف ا٤بعاقبة ّٔما أنفسهما فيعذب ّٔما كٮبا من نار، كقد يكوف 

 . (ِ)"-كاهلل أعلم-ذلك على أهنما سبب لعذاب النار 
 : اهلل  قاؿ، العمل بالظاىر كما ينطق بو اللسافكقد أمر الشارع بالتبْب كالتبصر، ك 

ا حمس َٟ حَّ
َ
َم لَصْ يَا أ َٓ ُٗ الصٍّ َْٕق إَِْلُْس

َ
ْٚ أ َٙ ِ ٠ل٠ُا ل ُِ َْ َت ٠ُٜا َو ًٍّ ِ َذَخبَ ِٔ اَّللٍّ ْٗ ِِف َشبًِ بُْخ ٠ُٜا إِذَا ََضَ َ٘ َٚ آ ِي َج اَّلٍّ

 ٍّٚ َٙ ُٔ َذ ْٚ َرتْ ِ٘  ْٗ ُْٜخ ُْ  َّ ِ َذل َْ رَِْيةٌ  َْ  ُٗ ِ َياٛ َ٘  ِ ًَا ٌَهَِْٜد اَّللٍّ جْ ِ ادلَّ ًَاة ًٜا حَبَْخُي٠َن َنَرَض اْْلَ ِ٘ ُ ا ُمْؤ َّللٍّ
٠ُٜا ًٍّ ْٗ َذَخبَ ْن حمس كقاؿ: [،ْٗ]النساء: ىجسَنًَُْٖس

َ
٠ُٜا أ ًٍّ ٌَ ةِنَتٍَإ َذَخبَ ْٗ ٌَاِش ٠ُٜا إِْن َجاءَُز َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَا أ

ِ٘نيَ  ْٗ َٛادِ ا َذَهُْٖخ َ٘ إٍَث َذُخْػتُِد٠ا لََعَ  َٟ ا ِِبَ ً٘  [.ٔ]ا٢بجرات: ىجسحُِػًُت٠ا ٠َُْ
، عنكُب ا٢بديث:  يىافى قاؿ:  -كىذا حديث ابن أيب شيبة-أسامة بن زيد   عن أيب ًظبػٍ

نىة، فأدركت رجالن  بعثنا رسوؿ اهلل  يػٍ  فقاؿ: ال ُب سىرًيَّة، فىصىبٍَّحنىا ا٢بٍيرىقىاًت من جيهى
فقاؿ رسوؿ اهلل  إلو إال اهلل، فطعنتو فوقع ُب نفسي من ذلك، فذكرتو للنيب 

 :((؟ًل إلو إًل اهلل وقتلتو :أقاؿ))، ا من : يا رسوؿ اهلل، إ٭با قا٥با خوفن قاؿ: قلت

                                                

كساء يشتمل بو، كقد   :-بفتح فسكوف- ()الشملة()[. كُُٓ[، مسلم ]َٕٕٔ، ِّْْصحيح البخارم ] (ُ)
بكسر ا٤بعجمة - ()الشراؾ()أخذىا قبل القسمة غلوال. قاؿ ُب )النهاية(: ىو كساء يتغطى بو كيتلفف فيو. ك

(، حاشية السندم على سنن ُّٓ/ٕ: سّب النعل على ظهر القدـ. انظر: نيل األكطار )-كٚبفيف الراء
 (.َُٓ/ِ(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، مادة: )مشل( )ِْ/ٕالنسائي )

 (.ُِٗ/ِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ِ)
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فما زاؿ يكررىا علي  ،((؟عن قلبو حتى تعلم أقالها أـ ًل أفال شققتَ ))السالح، قاؿ: 
 .(ُ)حٌب ٛبىىنػٍَّيتي أ٘ب أسلمت يومئذ

، كذلك من شيم الكراـ. - ٕ  التماس األعذاري
 ا٢بذر من خطوات الشيطاف. - ٖ
 إيثار اآلخرة على الدنيا. - ٗ

كما – رص على فعل ا٣بّب كا٤بعركؼ، كاالحَباز عن ا٢بلف على ترؾ ذلكا٢ب - َُ
  .-تقدـ

 ٲبينو، عن ييكىفّْرى  أف منها خّبنا غّبىا فرأل ٲبْبو  على حىلىفى  من على الواجب - ُُ
 .-كما تقدـ–خّب  ىو الذم كيأٌب

  
                                                

كالتسمية . كا٢برقات موضع ببالد جهينة .أتيناىم صباحا :أم ()فصبحنا ا٢برقات(. قولو: )[ٔٗ]صحيح مسلم ( ُ)
ركيناه بضم " : قاؿ القرطيب .كا٢باء مضمومة ُب الوجهْب ،عرفات كأذرعات ُب رائو الضم كالفتحنحو ب

ا٤بفهم ٤با  "من بالد جهينة، ٠بي ٔبمع ا٤بؤنث السآب كعرفات كأذرعات الراء كفتحها، كىو موضع معركؼ
ا٢برقة: اسم قبيلة من جهينة. كقولو: " : (، كقاؿ ابن ا١بوزمِٔٗ/ُ) أشكل من تلخيص كتاب مسلم

كُب ىذا ا٢بديث من العلم أف ا٤بشرؾ إذا أقر بالشهادتْب حقن  فصبحنا ا٢برقات إشارة إٔب بطوف تلك القبيلة.
َٜاحمس :قولو   و. كإ٭با تأكؿ أسامةدم َش

ْ
ْوا ةَأ

َ
ا َرأ ٍّٙ َ ْٗ ل ُٟ اُج َٙ ْٗ إِي ُٟ ُه ٍَ ُّ َحْٜ ْٗ يَ كٓب ينقل  .[ٖٓ]غافر: ىجسٌََٖ

 (. كقاؿ ابن بطاؿَِ/ْ) . كشف ا٤بشكل"ألزمو دية كال غّبىا ٤بكاف تأكيلو أف رسوؿ اهلل 
: " ا من القتل، كأقل أحواؿ من الشهادة تعوذن  ا، كجعل ما ٠بع منوكأما قتل أسامة الرجل؛ فإنو ظنو كافرن

 لنيبفعلو؛ ألنو إ٭با قصد إٔب قتل كافر عنده، كٓب يكن عرؼ حكم ا ُبأخطأ  ذلك أف يكوف قد أسامة ُب
 شرح صحيح  "فسقط عنو القود، ألنو معذكر بتأكيلو ،فيمن أظهر الشهادة بلسانو أهنا ٙبقن دمو

إ٭با كلفت بالعمل بالظاىر كما ينطق  :معناه ()أفال شققت عن قلبو() كقولو: (.ْٖٗ/ٖ) البن بطاؿ م،البخار 
 .فأنكر عليو امتناعو من العمل ٗبا ظهر باللساف ،كأما القلب فليس لك طريق إٔب معرفة ما فيو ،بو اللساف

أفال شققت عن قلبو لتنظر ىل قا٥با القلب كاعتقدىا ككانت فيو أـ ٓب تكن فيو بل جرت على اللساف  :كقاؿ
 (.َُْ/ِ". شرح النوكم على صحيح مسلم )فحسب
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 .حضور ٦بالس العلمالتفقو ُب الدين ك  - ُِ
، كالتوبة ؼ بالتقصّب، كاالعتذار ٤با بدر من زالتالرجوع عن ا٣بطأ، كاالعَبا – ُّ 

   النصوح.
أف ال يغيب عنو ُب كل حاؿ ميزاف التفاضل بْب ا٣بلق، كىو التقول، كالتنافس   – ُْ

 ُب فعل ا٣بّبات.
 .كا٤بواظبة على الطاعاتالدعاء كاالستغفار،  - ُٓ

                           ***             *** 
  أسباب الوقاية كالعالج ما سيأٌب ُب )ا٣باٛبة(.كيقاؿ كذلك ُب
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 خاتطظػطباحثػآساتػاضضدانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
أدبابػاضوشاغظػاضطاطظػواضطالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 
بذلك، كأف  اسالنَّ  تبصّبي ه ك٨باطره، ك آثارً اللساف ك  آفاتً  بعْب البصّبة إٔب ظري النَّ  - ُ

تفكر كل مسلم ُب آثار ا٤بعصية، كما يَبتب عليها من اآلثار ُب الدنيا، كمن العقاب ُب ي
 اآلخرة.

، كالكالـ بالسوء، كعن التلفظ كالغيبة كالنميمة ،الكذب عن كصونيو اللساف حفظي  - ِ
  كسائر أنواع العصياف. ،قوؿ الزكرعن ك ، كاللعن كالسب، كالفحش البذمء،
الشركية،  من ٫بو: األلفاظ  كمزيالت اإلحساف ،عماؿا٢بذر من ٧ببطات األ – ّ

كاالستغاثة كاالستعانة با٤بخلوقْب فيما ال يقدر  ،كدعاء غّب اهلل تعأب، كا٢بلف بغّب اهلل 
َواهُ حمس :قاؿ اهلل  ، عليو إال اهلل

ْ
أ َ٘ َث َو ٍّٜ ُ َنًَِْٖٝ اْْلَ ْد َخرٍَّم اَّللٍّ َِ ِ َذ ْٚ يُْْشِْك ةِاَّللٍّ َ٘  ُٝ إٍِّٛ

َْٛػارٍ انلٍّ 
َ
ْٚ أ ِ٘ ِٙنَي  ِ ال ا لِٖلٍّ َ٘ ا حمس :كقاؿ  [،ِٕ]ا٤بائدة: ىجساُر َو َ٘ ْٚ ُدوِِٛٝ  ِ٘ َٚ حَْدُن٠َن  ِي َواَّلٍّ

ٍِْٙي  ْٚ ُِْف ِ٘ ٠َن  ُٓ ِٖ ْٙ ْٗ َوي٠ََْم  =َح ا اْشخََجاة٠ُا َُٕس َ٘ ُِٙه٠ا  ْٗ َول٠َْ َش ُه٠ا ُدََعءَُز َٙ َْ يَْص  ْٗ ُٞ إِْن حَْدُن٠
ُروَن بِِْشْ  ٍُ ثِ يَْس َ٘ ًَا ُٔ َختٍِْي إِِْ ِ٘رْ  َّ َْ يُنَّتِئُ ْٗ َو  [.ُْ-ُّ]فاطر: ىجس<ُِْس

ا٢بذري من زالًت اللساف، كيكوف باإلقالًؿ من الكالـ، كالتفكر كالتأ٘ب، كالصَّمت  – ْ
، كأف يػيٍعرض عمن ٱبوض فيوأحياننا،  – كأف يَبؾى ا٤بسلم ما ال يعنيو، كأف ال ٱبوض ُب باطلو

 .-كما تقدـ ُب غّب موضع
 ف ٰبذر السَّالكي خطوات الشَّيطاف، كتزينو للمعاصي:أ - ٓ
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 :قاؿ إف لكل إنساف قرين يزين لو الباطل، كيعمل على صدّْه عن ا٢بق، كما 
ٌٚ حمس ٠َ ََلُ َُرِي ُٟ ًِّْؼ ََلُ َطًَْفاًٛا َذ َِ ِٚ ُج رِ الرٍّْْحَ

ْْ ْٚ ذِ ْٚ َحْهُض َخ َ٘ َٜا حمس كقاؿ: ،[ّٔ]الزخرؼ: ىجسَو ًٍّْؾ َوَر
ْٗ َُُرَٛاءَ  ُٟ َ فهذا  كاحد قرين. لكلّْ  :أم ،كىو من باب توزيع ا١بمع على ا١بمع" [.ِٓ:فصلت] ىجسل

، ٍب ال ٱبلو من قرين أك قرناء من اإلنس، يزينوف لو ما نّْ اإلنساف الضعيف يالزمو قرين من ا١بً 
 أف يلتجيء إٔب ما عليو إالَّ  ؟. فماذا يصنع بْب يديو كما خلفو، كيصدكنو عن ذكر اهلل

، فإنو ال يؤخذ كىو ذاكر مستيقظ، كإ٭با يؤخذ إذا كاف غافالن  ؛تعيذ بو كيتذكركيس ، اهلل
ِ حمس :اهلل قاؿ  ًَْفاِن َْٛزٌغ ٌَاْشخَهِْذ ةِاَّللٍّ َٚ الظٍّ ِ٘  َّ ٍّٜ ا َحْنََد ٍّ٘  :كقاؿ  ،[ََِ:األعراؼ] ىجسِإَو

ٍّْ حمس ًَْفاِن حََذ َٚ الظٍّ ِ٘  ًٌ ِ ان ـَ  ْٗ ُٟ ٠ْا إَِذا َمصٍّ َِ َٚ اتٍّ ِي ونَ إِنٍّ اَّلٍّ تُِْصُ ُ٘  ْٗ ُٞ  .(ُ)"[َُِ]األعراؼ: ىجسُروا ٌَإِذَا 
كىذا  ،فمما يواجو بو كيد الشيطاف: أف يسارع العبدي إٔب التوبة كاإلنابة إٔب اهلل 

 فإذا ىمَّ أحديىم بذنبو أك تلبَّسى ٗبعصيةو تذكَّرى عقابى اهلل دأب عباد اهلل الصا٢بْب، 
من  لنعيم ا٤بقيم، فتاب كأناب، كاستعاذ باهلل ككعيدىه، كما أعده لعباده الصا٢بْب، من ا

الشيطاف الرجيم، كنأٗب بنفسو عن رفقاء السوء، كمواطن الشبهات، كاستقاـ على الصراط 
   ا٤بستقيم، كلـز طريق ا٥بداية.

ك٦باىدة االحَباز من نزغات الشيطاف، فمن أسباب الوقاية من )آفات اللساف(: 
 الشيطاف كٮبزاتو ككساكسو،  من اذة باهلل كاالستعالنفس كا٥بول كالشيطاف، 

النَّيًبّْ  عندرجالف  اٍستىبَّ عن سليماف بن صيرىدو، قاؿ: كقد جاء ُب ا٢بديث: 
 كأحديٮبا يىسيبُّ صاحبىو ميٍغضىبنا قد اٍٞبىرَّ كجهيو، فقاؿ النَّيبُّ  ك٫بن ، عندهي جيليوسه
: (( ،منقاؿ: َأُعوُذ باهلل  لوا َيِجد، م عنوقالها لَذَىَب  لوإنّْي ألْعَلُم كلمًة 

ـِنيِ حمس: ، كقاؿ اهلل (ِ)((الشَّْيطاف الرَّجيم ًَا َزاِت الظٍّ َٙ َٞ  ْٚ ِ٘  َّ ِ ُن٠ذُ ة
َ
ْٔ رَّبِ أ  ىجسَوُُ

                                                

 (.ٖٓ-ٓٓكانظر ذلك مفصالن ُب )عقبات ُب طريق ا٥بداية( )ص: (.ّٖٓتفسّب ابن باديس )ص: انظر: (ُ)
 [.َُِٔ[، مسلم ]ُُٓٔ، َْٖٔالبخارم ]صحيح ( ِ)
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ًُِٙم حمس: كقاؿ   [،ٕٗ]ا٤بؤمنوف: ٠َ الصٍّ ُٞ  ُٝ ِ إٍِّٛ ًَْفاِن َْٛزٌغ ٌَاْشَخهِْذ ةِاَّللٍّ َٚ الظٍّ ِ٘  َّ ٍّٜ ا َحْنََد ٍّ٘ ِإَو
ُٗ إَْهِٖ  ُن٠ُذ ةِرَّبِ انلٍّاِس حمس : كقاؿ [،ّٔ]فصلت: ىجسً

َ
ْٔ أ ِّ انلٍّاِس  1ُُ ِ  3إََِلِ انلٍّاِس  2َمٖ

ٍّٜاِس  ِ ال٠َْْش٠َاِس اْْلَ ْٚ ََشّ ِي ي٠َُْش٠ُِس ِِف ُغُدورِ انلٍّاِس  4ِ٘ ٍّٜثِ َوانلٍّاِس  5اَّلٍّ َٚ اْْلِ  ىجس6ِ٘
 [.ٔ-ُ]الناس:

ق بأخالؽ خلُّ ادقْب، كالتَّ الصَّ  مالزمةي م، ك ٦بالسة الصا٢بْب كأرباب العزائم كا٥بم - ٔ
إٔب أٮبية الصحبة الصا٢بة كآثارىا النظر بعْب البصّبة ، ك الح كالفضلأىل العلم كالصَّ 

كفوائدىا، كالعناية ُب اختيار الصديق، كتكوف باجتماع صفاتو كمقومات تؤىّْليو للصُّحبة، من 
 كاحملبة كاإليثار..اْب. لق ا٢بسنالتَّقول، كاالستقامة، كاألمانة، كالصدؽ، كا٣بي 

البعد عن رفقاء السوء، كا٢بذري من صحبة تيورّْثي آفاتو ُب الفكر كالسلوؾ،  - ٕ
كالبصّبة التامة ٗبخاطر صحبة أىل الزيغ، كاالبتداع، كالذين ٱبوضوف ُب الباطل، كآثار تلك 

  الصحبة.
 .كدكاعي ا٤بعصية ،رّْ كأسباب الشَّ  كالشُّبهات، عن مواطن الفًباالبتعاد  - ٖ
كتكميل  ا٢برص على ٦بالسة العلماء، كحضور حلقات العلم، كالتفقو ُب الدين، - ٗ

 :النَّفس بالعلم كا٤بعرفة
ال ٱبفى على أكٕب األلباب أفَّ حضور ٦بالس العلماء الربانيْب، كالتفقو ُب الدين ٩با  

 .لفكر كالسلوؾيورث استقامة ُب اينّب العقل كالقلب، كأف األخذ عن العلماء 
 ، كالكلمة الطيبة:القوؿ ا٢بسن - َُ
، كالكلمة الطيبة من أىم أسباب الوقاية من )آفات اللساف(. كال القوؿ ا٢بسنإفَّ 

اللساف أداة البياف، بْب الناس؛ ألفَّ  تورث احملبة الٍب خالؽٱبفى أف الكلمة الطيبة من األ
ة، باعث على البغضاء كالنفرة، كاصر األخوَّ أل كترٝباف القلب كالوجداف. كالكالـ السيء قاطعه 

 ،يبعد بْب العقوؿ فتحـر االسَبشاد كاالستعداد كالتعاكف، كبْب القلوب فتفقد عواطف احملبة
كحناف الرٞبة، كٮبا أشرؼ ما تتحلى بو القلوب، كإذا بطلت الرٞبة كاحملبة بطلت األلفة 
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: قاؿ اهلل  قدك  .(ُ)كالتقاتل كالتعاكف، كحلت القساكة كالعداكة، كتبعهما التخاصم

ًٜاحمس ٍّٜاِس ُخْص ُٚ حمس :كقاؿ  [.ّٖ]البقرة: ىجسَو٠ُُل٠ُا لِٖ ْخَص
َ
ٍِِّٕت ِهَ أ ٠ل٠ُا ا ُِ ْٔ ِٕهِتَادِي َح إِنٍّ  َوُُ

ًٜا تِي ُ٘ ا  نَْصاِن َنُدوًّ ِ
ّْ ِ ًَْفاَن ََكَن ل ْٗ إِنٍّ الظٍّ ُٟ َٜ ُغ ةَيْ ًَْفاَن َحْنَ  :قاؿ ك  [،ّٓ]اإلسراء: ىجسالظٍّ

ِ حمس ِْلَ اَّلٍّ
َ َْ ول٠ُ ا

ُ
ْٗ أ ُٞ  َّ ِ وَٕه

ُ
ُ َوأ ُٗ اَّللٍّ ُٞ َدا َٞ  َٚ ِي َّ اَّلٍّ ِ وَٕه

ُ
ُٝ أ ْخَصَٜ

َ
٠َْل َذًَتٍّتُِه٠َن أ َِ َٚ يَْصخَُِٙه٠َن إْ  ىجساِب ي

 .فالكالـ اللَّْب كالطَّيب من األسباب الٍب تؤلّْف بْب القلوب [.ُٖ]الزمر:

 بو ىريرة  (، باب: طيب الكالـ: كقاؿ أُب )صحيح البخارم قد جاء ك 
قاؿ:  ،. كعن عدم بن حاًب (ِ)((الكلمة الطيبة صدقة)) :عن النيب 

النار، فتعوذ منها كأشاح بوجهو، ٍب ذكر النار فتعوذ منها كأشاح  ذكر النيب 
اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإف لم ٍب قاؿ: )) ،-: أما مرتْب فال أشكشعبةقاؿ -بوجهو 

 .(ّ)((تجد فبكلمة طيبة
"الكالـ الطيب مندكب إليو، كىو من جليل أفعاؿ الرب؛ ألفَّ  :ن بطاؿ قاؿ اب

الكلمة الطيبة  جعلو كالصدقة با٤باؿ. ككجو تشبيهو  النيب 
بالصدقة با٤باؿ ىو أف الصدقة با٤باؿ ٙبيا ّٔا نفس ا٤بتصدؽ عليو كيفرح ّٔا، كالكلمة الطيبة 

من ىذه ا١بهة. أال ترل أهنا تذىب  يفرح ّٔا ا٤بؤمن، كٰبسن موقعها من قلبو، فاشتبها
ُٝ حمس :الشحناء، ك٘بلي السخيمة، كما قاؿ  َّ َوبَيَْٜ ِي ةَيَْٜ ُٚ ٌَإَِذا اَّلٍّ ْخَص

َ
ٍِِّٕت ِهَ أ اْدَذْم ةِا

 ٌٗ ُٝ َوَِّلٌّ َْحًِ ٍّٛ
َ
أ َْ كالدفع بالٍب ىي أحسن قد يكوف بالقوؿ كما يكوف  [.ّْ]فصلت: ىجسَنَداَوةٌ 

 . (ْ)بالفعل"
                                                

عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم احملبة صورىا كأحكامها، الطبعة الثانية، د. ، (ُُّ-ُُِانظر: تفسّب ابن باديس )ص: (ُ)
 (.ِّْدٮباف )ص:

 (.ُُ/ٖ( صحيح البخارم )ِ)
 [.َِّٔ( صحيح البخارم ]ّ)
 (.ِِٓ/ٗ( شرح صحيح البخارم، البن بطاؿ )ْ)
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أك الصمت كما جاء ُب  النطق با٣بّببإال  -كما تقدـ–فات اللساف آ ال ٪باة منك 
 ((.ا أو ليصمتمن كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فليقل خيرً ا٢بديث: ))

ا٢برص على أعماؿو ٙبفظي الودَّ، كاإلحساف، كإخالص النُّصح، كالكلمة الطيبة،  - ُُ
الرب كالتقول، كالتحلي باألخالؽ كالتواضع، كلْب الكالـ، كالتماس األعذار، كالتعاكف على 

 .(ُ)الٍب تورث احملبة
 الرفق با٣بلق كالرٞبة كا٢بلم:، ك مقابلة اإلساءة باإلحساف - ُِ

 .-كقد تقدـ بياف ذلك-
 البعدي ك ، ا٢بذر من التهاكف ُب أمر الكذب؛ ألجل إرضاء الناس أك إضحاكهم - ُّ

 .-كما تقدـ-يتوبوا ، كىجرىم إٔب أف كا٤بعاصي يبً كأىل الرّْ  عن الكاذبْب
كف السمع عن اإلصغاء إٔب كل مكركه؛ ألف كل ما حـر قولو حـر اإلصغاء   - ُْ

 .-كما تقدـ-      إليو
 : كإخالص العمل لو ،ُب السّْر كالعلن مراقبة اهلل  - ُٓ

كٓب يعظمو كما ٯبب، كلذا  ،ر اهلل كإ٭با تضعف ا٤براقبة ُب قلب العبد إذا ٓب يوقّْ 
، فعلى ا٤بسلم إذا حدثتو نفسو (ِ)قب اهلل ُب خواطره، عصمو ُب حركات جوارحوقيل: من را

 كأف يشعر أف اهلل ينظر إليو، كيطلع على حالو، فال ٯبعل اهلل ، ٗبعصية أف يتقي اهلل
 كٱبشى الناس كال  !أىوف الناظرين إليو، ككيف يستحي من الناس كال يستحي من اهلل؟

 .عملوقولو ك حسن   من راقب اهللف ٱباؼ من اهلل؟!

                                                

( إٔب ُّٕ( تنظر األخالؽ الٍب تورث احملبة ُب كتاب: )احملبة صورىا كأحكامها(، د. عبد القادر دٮباف من )ص:ُ)
 (.ُٖٖ)ص:

(، مدارج ُّٗ/ِ(، صفة الصفوة )ُْٓلعباس بن مسركؽ. انظر: ذـ ا٥بول، البن ا١بوزم  )ص:( قالو أبو اِ)
 (.ٓٔ/ ِالسالكْب )
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كسنتو؛  تدبر آيات القرآف كاالنتفاع ٗبواعظو، كالتمسك ّٔدم النيب  - ُٔ
 يطلعنا على سّب كأخبار األنبياء كسنة نبيو ، "فإف دكاـ النظر ُب كتاب اهلل 

 تقع منهم مع أف رصيدىم من  كالصا٢بْب، ككيف كانوا ٱبافوف من ا٥بفوات أف
 .   (ُ)الطاعات كبّب"

العلماء لف الصاّب كمن تبعهم بإحساف من الوقوؼ على سّب كأخبار السَّ  – ُٕ
كاألعالـ من ىذه األمة الذين ٝبعوا بْب العلم كالعمل، كا٣بوؼ كالرجاء، ككاف لساف  األبرار

دؽ كاإلخالص ُب العمل عندىم أبلغ من لساف القوؿ؛ فلذلك المست مواعظهم الصّْ 
 أثَّرت ُب ا٤بدعوين.، ك النفوس، كدخلت شغاؼ القلوب

 االحَباز عن ٠باع النماـ، كهنيو عن ذلك كنصحو. - ُٖ
زجر من ٰبدث بكل ما ٠بع دكف تبْب كال تثبت، أك يشيع شائعة، كالتحذير  - ُٗ

 منو، كمطالبتو بالدليل.
 .-كما تقدـ- أف يذكد ا٤بسلم عن عرض أخيو - َِ
 نو ُب التعامل مع ا٤بسلمْب.إحساف الظَّنّْ با٤بسلم، كىو أساسه ال بدَّ م - ُِ
اجتناب سوء الظن، كعدـ التعجل ُب ا٢بكم دكف تبْب، كال سيما إذا كاف مبنينا  - ِِ

سوء ؛ كألفَّ كحده اس ال يعلمها إال اهلل النَّ  سرائرى  ؛ ألفَّ على دخيلًة األنفس كالنّْيات
٠ُٜا حمس : اهلل قاؿ .التالصّْ  عً طُّ قى م إٔب ا٣بصومات كالعداكات، كتػى يؤدّْ  نّْ الظَّ  َ٘ َٚ آ ِي ا اَّلٍّ َٟ حَّ

َ
يَا أ

 ٌٗ ِ إِثْ ّٚ ِ إِنٍّ َبْهَؼ إلٍّ ّٚ َٚ إلٍّ ِ٘ رًِْيا  َْ  ؛إياكم والظن)) كُب ا٢بديث: [.ُِ]ا٢بجرات: ىجساْجَخنُِت٠ا 

                                                

 (.َُّلدكتور السيد ٧بمد نوح  )ص:ل( انظر: آفات على الطريق، ُ)
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كينبغي النَّظىري بعًْب البصّبة إٔب مآالًت سوء الظَّنّْ،  .(ُ)((فإف الظن أكذب الحديث
  .بْب ا٤بتحابْب، كقطيعة بْب ا٤بتواصلْب من فراؽو م أكقع و، فكآفات استحضارً ك 

على أك ا٤بكتوب إف احتمل تأكيالن  عن اآلخرين، الكالـ ا٤بنقوؿ من ٞبل - ِّ
 ، كذلك من شيم الكراـ.التماس األعذاري ك  ،أحسن احملامل

َْ َب٠َُٜن حمس :اهلل قاؿ : صالح القلب - ِْ اٌل َو َ٘ ُم  ٍَ َْ َحْٜ ْٚ  88ي٠ََْم  َ٘  ٍّْ
ِ َ إ َِت اَّللٍّ

َ
أ

ٍْٖب َشًٍِٖم  َِ ِ  .-كما تقدـ– ترٝباف القلبألف اللساف  [؛ٖٗ-ٖٖ]الشعراء: ىجس89ة
بناء العقيدة السليمة الٍب تقـو على أساس من االلتزاـ باألخالؽ كالقيم، كالٍب  - ِٓ

 منها: الصدؽ، كاحملبة، كاإلخالص، كٙبسْب الظن...اْب. 
 الستغفار:اإلكثار من الذّْكر كالدُّعاء كا - ِٔ

الغيبة كالنميمة كالكذب كالفحش،  من ا٢بفظ أسباب أعظم من  اهلل ذكر إفَّ كثرة
 .-كقد تقدـ بياف ذلك– كغّبىا من آفات اللساف

سبب اشتغاؿ اللساف عن و  ن"أ :أف من فضائل ذكر اهلل  كذكر ابن القيم 
فإف ٓب يتكلم ، أف يتكلم فإف العبد ال بد لو من؛ الغيبة كالنميمة كالكذب كالفحش كالباطل

أك بعضها، كال سبيل أب السالمة منها  ،تكلم ّٔذه احملرمات ،كذكر أكامره ،بذكر اهلل 
 .البتة إال بذكر اهلل 

صاف لسانو عن   د لسانو ذكر اهللكا٤بشاىدة كالتجربة شاىداف بذلك، فمن عوَّ 
ل كلغو كفحش، كال ترطب بكل باط الباطل كاللغو، كمن يبس لسانو عن ذكر اهلل 

  .(ِ)"حوؿ كال قوة إال باهلل

                                                

انظر ذلك مفصالن ُب كتاب: )عقبات ُب طريق  [.ِّٔٓ[، مسلم ]ِْٕٔ، َٔٔٔ، َْٔٔ] خارم( صحيح البُ)
   (.َٕٓ( إٔب )ص:ْٕٗا٤بنهي عنو( من )ص: الظن، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، عقبة )اتباع ا٥بداية(

 (.ّْ)ص: الوابل الصيب من الكلم الطيب (ِ)
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إف شرائع  : قاؿ: يا رسوؿ اهللعن عبد اهلل بن بيٍسرو، أف رجالن كقد جاء ُب ا٢بديث: 
ا من ذكر بً طْ ك رَ ًل يزاؿ لسانُ ))بو، قاؿ:  ثي أتشبَّ  ، فأخرب٘ب بشيءو رت عليَّ ثي اإلسالـ قد كى 

 .(ُ)((اهلل
ما شرع اهلل لعباده  :ل على ا٤باء ا١بارم، كا٤برادالشريعة مورد اإلب" : قاؿ الطييب

 . (ِ)"من الدين، أم سنو ٥بم، كافَبضو عليهم
: ((رت عليقد كثُ ))لقولو:  ؛النوافل :الظاىر أف ا٤براد ّٔا ىنا" : قاؿ القارم

: قيل: أم: بشيء قليل موجب ((فأخبرني بشيء)) .لضعفي ؛أم: غلبت حٌب عجزت عنها
: من عبادة ((بو)): أم: أتعلق ((أتشبث)ك)بو عما يغلبِب كيشق علي. ١بزاء جزيل أستغِب 

من قياـ  ،مىانًعىة ُب مكاف دكف مكاف، كزماف دكف زماف، كحاؿ دكف حاؿ ،غًّب شىاقَّةو  ،جامعة
، كغّب ذلك. كيكوف جابرن   ،ا عن بقيتهاكقعود، كأكل كشرب، ك٨بالطة كاعتزاؿ، كشباب كىـر

 .(ّ)" على كليتهامشتمالن 
 ، قريب العهد منوا مشتغالن طريِّ  :أم ،((ا من ذكر اهللبً طْ ك رَ ًل يزاؿ لسانُ )قولو: )ك 

 كىو كناية عن ا٤بداكمة على الذكر. 
كتقـو  ،أف أدامتو تنوب عن التطوعات أف من فوائد الذّْكًر: :ابن القيم كقد ذكر 

ُب حديث أيب  اكقد جاء ذلك صرٰبن  .أك مالية كحج التطوع ،سواء كانت بدنية ،مقامها
فقالوا: يا رسوؿ اهلل! ذىىىبى  إف فقراء ا٤بهاجرين أتوا رسوؿ اهلل  :ىريرة 

ثيوًر بًالدَّرىجىاًت العلى ك٥بم  ،كيصوموف كما نصـو ،يصلوف كما نصلي كالنًَّعيًم ا٤بًقيًم. ،أىٍىلي الدُّ
                                                

حسن "كقاؿ:  [،ّّٕٓ] مكالَبمذ ،[ّّٕٗ]كابن ماجو  [،َُٖٕٔ]أٞبد ك  [،ِّْٓٗ]شيبة  ابن أيب أخرجو (ُ)
 يكالبيهق [،ُِِٖ]كا٢باكم  [،ِِٖٔكالطربا٘ب ُب )األكسط( ] ،[ُْٖ]ابن حباف كما أخرجو   ."غريب

 [.ّْ]كالضياء [، ِٔٓٔ]
 (.ُّٕٗ/ٓ) شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح (ِ)
 (.ُٖٓٓ /ْ) مرقاة ا٤بفاتيحانظر:  (ّ)
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ركوف بو من ا تدأًل أعلمكم شيئً ))فضل أموا٥بم ٰبجوف ّٔا كيعتمركف كٯباىدكف. فقاؿ: 
وًل يكوف أحد أفضل منكم إًل من صنع مثل ما  ،سبقكم وتسبقوف بو من بعدكم

وتكبروف خلف كل  ،وتحمدوف ،تسبحوف :قاؿ ؛صنعتم. قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل
 ،ا ٥بم عما فاهتم من ا٢بج كالعمرة كا١بهادكر عوضن . فجعل الذّْ (ُ)ا٢بديث متفق عليو ((صالة

ثيور بذلك عملوا بو فازدادكا إٔب صدقاهتم ذا الذّْ كأخرب أهنم يسبقوهنم ّٔ كر، فلما ٠بع أىل الدُّ
كأخربكا رسوؿ اهلل  ،فنفسهم الفقراء ،فحازكا الفضيلتْب ،التعبد ّٔذا الذكر :كعبادهتم ٗبا٥بم
 حمسكانفردكا عنهم ٗبا ال قدرة ٥بم عليو، فقاؿ:  ،قد شاركوىم ُب ذلك بأهنم َّ ِ َذل
ِ يُْؤتِ  ُٔ اَّللٍّ ْٚ يََظاءُ ٌَْؾ َ٘  .(ِ)"[ْ]ا١بمعة: ىجسًِٝ 

كإخالص  ،فمن أعظم أسباب الوقاية من )آفات اللساف(: االلتجاء إٔب اهلل 
 .الدعاء لو 

كخّب الدعاء: ما كاف على الوجو الرشيد الذم يستضاء فيو بأنوار الوحي من الكتاب 
 كصحيح السنة.

كراِت األخالؽ، ُمنْ  مناللَُّهمَّ إنّْي أعوذ بك )) :كمن دعاء النيب 
َخْلِقي، فََأْحِسْن  اللهم أحسنتَ يقوؿ: )) ، ككاف (ّ)((واألعماؿ واألىواء

 .(ْ)((ُخُلِقي

                                                

  [.ٓٗٓ[، مسلم ]ِّٗٔ، ّْٖصحيح البخارم ]( ُ)
 (.ُّْ/ٕ) مرعاة ا٤بفاتيح(، ٕٔ)ص: الوابل الصيب من الكلم الطيب (ِ)
[، َٔٗ[، كابن حباف ]ُُّب )السنة( ] بن أيب عاصما [ كحسنو، كأخرجو أيضنا:ُّٗٓأخرجو الَبمذم ]( ّ)

(. كُب بعض ِّٕ/ٕ[ كصححو. كما أخرجو أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )ُْٗٗ[، كا٢باكم ]ّٔكالطربا٘ب ]
 ((.كاألدكاءالركايات زيادة: ))

ركاه أٞبد، كرجالو رجاؿ (: "َِ/ٖ) ؿ ا٥بيثمي [،  قاِِّْٗ] أخرجو أٞبد عن عائشة  (ْ)
 ."الصحيح
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..(( اا، وفي لساني نورً اللهم اجعل لي في قلبي نورً )) :كمن دعائو 
  .(ُ)ا٢بديث
 وًلربّْ َأِعنّْي ))يدعو يقوؿ:  قاؿ: كاف النيب   عن ابن عباسك 

، و  ، واْمُكْر لي  وًلاْنُصْرِني تُِعْن عليَّ ، واْىِدِني وَيسِّْر الُهَدى  وًلتَػْنُصْر َعَليَّ َتْمُكْر عليَّ
، ربّْ اْجَعْلِني  منلي، واْنُصْرِني على   لكَرىَّابًا،  لكذَكَّارًا،  لكَشكَّارًا،  لكبَػَيى عليَّ

ْوبَِتي، واْغِسْل َحْوبَِتي، وَأِجْب دعوتي، ُمْخِبًتا، إليك َأوَّاًىا ُمِنيًبا، ربّْ تَػَقبَّْل تػَ  لكِمْطَواًعا، 
 .(ِ)((وثَػبّْْت ُحجَِّتي، وسدّْْد لساني، واىد قلبي، واْسُلْل َسِخيَمَة صدري

 كمن النوافل: ،أداء الفرائض كاإلكثار من ذكر اهلل   - ِٕ
 .-كقد تقدـ بياف ذلك-

، كإ٭با ىي كسيلة لغاية االبصّبة التامة ٕبقيقة الدنيا، كأهنا ليست غاية أك ىدفن  - ِٖ
 ، كمعرب للدار اآلخرة.كىدؼ

 اإلكثار من ذكر ا٤بوت، ك٠باع ا٤بواعظ الٍب تػيرىغّْب ُب اآلخرة. - ِٗ
 ا٢برص على االلتزاـ باآلداب العامة ُب ا٣بطاب كا٤بعاملة. - َّ
فإف ٧باسبة ؛ كالتنقيب عن عيؤّا كنقائصها تها،٧باسبكاهتامها، ك تزكية النفس،  - ُّ

 .نفس ىو طريق استقامتها ككما٥با كفالحها كسعادهتاال

                                                

 [.ّٕٔصحيح مسلم ]( ُ)
[، ٓٔٔ[، كالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]ُٕٕ] بن ٞبيد[، كإُٗٗ[، كأٞبد ]َِّٗٗ] بن أيب شيبةأخرجو  ا (ِ)

( لالكرب " كأخرجو أيضنا: النسائي ُب )حسن صحيح [، كقاؿ: "ُّٓٓ] الَبمذم[، ك َّّٖ] ابن ماجوك 
[، كالبيهقي ُب َُُٗكا٢باكم ]  [،ُُِْ[، كالطربا٘ب ُب )الدعاء( ]ْٖٗ[، كابن حباف ]َُّٖٔ]
 [.ٕٔكالضياء ]  [،ُٓٗ( ]الدعوات الكبّب)
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على نعمو، كالنظر إٔب كل عطاء على أنو اختبار من اهلل  شكر اهلل  - ِّ
 ، كما قاؿ سليماف: َر حمس َٓ ْٚ َط َ٘ ُر َو ٍُ ْز

َ
ْم أ

َ
ُر أ ُٓ ْط

َ
أ
َ
ِٔ َرَّبِ ِْلَت٠َُِِْٖن أ ْٚ ٌَْؾ ِ٘ َذا  َٞ

ْٚ زَ  َ٘ ِصِٝ َو ٍْ ُر نِلَ ُٓ ا يَْظ َٙ ٌٗ ٌَإِجٍّ رِي َْ َر ٌَإِنٍّ َرَّبِ َىِِنٌّ   [.َْ]النمل: ىجسٍَ
غرسي بذكر اإلٲباف كالتَّقول، كقواعًد كآداب الَببية ُب نفوس األكالد كالطالب  - ّّ

 من أكؿ النشأة: 
إفَّ غرس بذكر اإلٲباف كالتَّقول من أكَّؿ النشأة ٩با يػينىمّْي ُب األكالد كالطالب شعورى 

مطَّلعه على أقوالو كأفعالو  كاحد منهم على يقْبو بأفَّ اهلل فيكوف كل  ،ا٤براقبة هلل 
 كٝبيع أحوالو.

نو من أف يكوف على رقابة كحقيقتها ٲبكّْ  بانيةنساف لطبيعة ىذه الرقابة الرَّ كعي اإل كافَّ 
شيء  كأفعالو بعد أف يتوفر عنده الشعور باطالع اهلل تعأب على كلّْ  كألقوالو دائمة لنفسو
ىذه الَببية تثمر استقامة ُب األقواؿ كاألفعاؿ فال ٘برم على ألسنة  ولو أك يهم فيو.يفعلو أك يق

األكالد من أكؿ النشأة: ألفاظ السب كاللعن، كاأللفاظ البذيئة كالقبيحة؛ ألف رقابة العقيدة 
.  تردعهم على كل خلق ذميم فعالن كاف أك قوالن

كالرَّقابة  ،كاألخالؽ الفاضلة الصدؽ علىلألكالد كالطالب الَببية السليمة  - ّْ
ا٢بكيمة على األكالد ُب البيت كا٢بيّْ كا٤بدرسة، كتشملي اإلشراؼى على كسائل التواصل، 
كالتشجيعى على متابعة اإلعالـ ا٥بادؼ، كالتَّحذير من اإلعالـ ا٤بضلّْ، كحظرى ا٤بواقع الٍب تثّبي 

كزجرىم عن كل خلق أك قوؿ قبيح، ين. الغرائز، كتركّْج للفساد األخالقي، أك للغلوّْ ُب الدّْ 
لتكوف  الٍب تيعرؼ باستقامة القائمْب عليها، كحسن مناىجها؛ احملاضن الَببويةكالبحث عن 

 .إخالص العمل هلل التبصر ُب أمر الدين كالدنيا، ك نعم العوف على 
 النَّأم باألكالد عن ٦بالسة رفقاء السُّوء، كالتَّحذير من ٨باطرىم.  - ّٓ
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أف يسارع ا٤بسلم إٔب اغتناـ األكقات الفاضلة، كأف يكوف حالو فيها أفضل من  - ّٔ
حالو ُب غّبىا، كأف يكوف حالو بعدىا أفضل من حالو قبلها؛ ٤با تَبكو من األثر ُب النفس، 
فهي ٗبثابة دكرة تدريبية فعالة، تنمي عنده شعور ا٤براقبة، كٙبملو اإلنساف على ترؾ ا٤باديات 

 ترتقي بو إٔب أفق أ٠بى من احملبة كالقرب كا٤بسارعة إٔب ا٣بّبات.كالشهوات، ك 
، أف يكثر ا٤بكثى ُب األماكن الفاضلة؛ لكوهنا كسيلة للقرب من اهلل  – ّٕ

كالختصاصها با٤بزايا كالفضائل، كىي األماكن الٍب ينشط فيها الصا٢بوف، ٩با ٰبرّْؾ ا٥بمم 
 ّٔم، كالسّب على هنجهم. كالعزائم، كيقوم اإلرادة لتقليدىم كالتشبو
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 بياف ما يندرج في ىذا الباب من العمومات المتوعد عليها بالعذاب:
 عمـو آفات اللساف: – ٔ

 لتحذير من آفات اللساف(.كقد تقدـ بياف ذلك ُب )ا
 
 :عمـو الذنوب والمعاصي، وتعدي حدود اهلل  - ٕ

 كالذُّنوب تعمُّ الكبائر، كيدخل ُب ذلك: اإلصرار على الصغائر.
وَن لََعَ حمس :فقاؿ أىل النار باإلصرار على الكبائر  كقد كصف اهلل َوََك٠ُٛا يُُِصَّ

 ِٗ ككانوا  أم: ،(ُ)كىو اإلٍب ،نث: الذنب ا٤بوقع ُب ا٢بنثكا٤براد با٢ب ،[ْٔة:]الواقع ىجساْْلِِٜد إَْهِلً
 ال يتوبوف كال يستغفركف.، فيقيموف على الذنب العظيم

عن النيب   عبد اهلل بن عمرك :ثمن حدي (مسند اإلماـ أٞبد)كُب 
 ويل للذين يصروف على ما فعلوا وىم  ،ويل أِلَْقَماع القوؿ)): قاؿ

  .(ِ)((يعلموف

                                                

 (.ُٕٗ/ُفتح البارم شرح صحيح البخارم، البن رجب )انظر: ( ُ)
[، كالطربا٘ب ُب )الشاميْب( َّٖ[، كالبخارم ُب )األدب ا٤بفرد( ]َِّ[، كعبد بن ٞبيد ]ُْٓٔ( أخرجو أٞبد ]ِ)

(: "ركاه أٞبد، كرجالو ُُٗ/َُ)  [. قاؿ ا٥بيثمئْْٖ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]َُٓٓ]
  رجاؿ الصحيح غّب حباف بن يزيد الشرعي، ككثقو ابن حباف، كركاه الطربا٘ب كذلك". كقاؿ ا٤بناكم

ك)أقماع القوؿ(: الذين آذاهنم كالقمع يدخل فيو (: "قاؿ الزين العراقي كا٤بنذرم: إسناده جيد". "ْْٕ/ُ)
(، كانظر: شرح ُٕٗ/٠ُباع ا٢بق من جانب كٱبرج من جانب آخر ال يستقر فيو". فتح البارم، البن رجب )

(. قولو "))كيل ألقماع القوؿ((، أم: شدة ىلكة ٤بن ال يعي أكامر ِْٓ/ِصحيح البخارم، البن بطاؿ )
ألقماع( بفتح ا٥بمزة، ٝبع: قمع، بكسر القاؼ كفتح ا٤بيم كًضلىع، كتسكن: اإلناء الشرع، كٓب يتأدب بآدابو. ك)ا

الذم ٯبعل ُب رأس الظرؼ؛ ليمأل با٤بائع، شبو أ٠باع الذين يستمعوف القوؿ كال يعونو كٰبفظونو كيعملوف بو 
 = األقماع اجتيازنا". فيضباألقماع الٍب ال تعي شيئنا ٩با يفرغ فيها، فكأنو ٲبر عليها ٦بازنا، كما ٲبر الشراب ُب
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( عقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منهاك مفصالن ُب كتاب: )كقد جاء بياف ذل
 .  (ُ)فأغُب عن ذكر ذلك ىنا

كالتعدم عليها، كجعل ذلك من أكرب العباد من انتهاؾ حرماتو،  كقد حذَّر اهلل 
ٍّٜاٍت حمس :قاؿ فالكبائر؛  ُٝ َج َ َورَُش٠ََلُ يُْدِخْٖ ْٚ يُِفِم اَّللٍّ َ٘ ِ َو َّ ُخُدوُد اَّللٍّ ا  حِْٖ َٟ ِ ْٚ ََتْخ ِ٘ َِتْرِي 

 ُٗ ٠ُْز إَْهِلً ٍَ َّ إْ ِ ا َوَذل َٟ َٚ ذًِ اُر َخادِلِي َٟ جْ
َ َْ ُٝ َٛاًرا  =ا َ َورَُش٠ََلُ َويََخَهدٍّ ُخُدوَدهُ يُْدِخْٖ ْٚ َحْهِع اَّللٍّ َ٘ َو

ِٟنٌي  ا َوََلُ َنَذاٌب ُم َٟ ا ذًِ كىضىادَّ  ،بو ما حىكىمى اهللي  أم، لكونو غيػَّرى "[، ُْ-ُّ]النساء:  ىجس<َخادِلً
اهلل ُب حكمو. كىذا إ٭با يصدر عن عدـ الرضا ٗبا قسم اهلل كحكم بو، ك٥بذا ٯبازيو باإلىانة 

ُ حمس  :كقاؿ اهلل  .(ِ)"ُب العذاب األليم ا٤بقيم ُ اَّللٍّ َّ يُبنَّيِ ِ َذل َْ ا  َٞ َرب٠ُ ِْ َٓ َت ٌَ ِ َّ ُخُدوُد اَّللٍّ حِْٖ
٠نَ  ُِ ْٗ َحخٍّ ُٟ ٍّٖ ٍّٜاِس ََٕه ْٚ حمس :كقاؿ اهلل  [،ُٕٖالبقرة:] ىجسآيَاحِِٝ لِٖ َ٘ ا َو َٞ َٓ َتْهَخُدو ٌَ ِ َّ ُخُدوُد اَّللٍّ حِْٖ

٠ُٙنَ  ِ ال ُٗ إلٍّ ُٞ  َّ ِ وَٕه
ُ
ِ ٌَأ ْٚ حمس : كقاؿ[، ِِٗ]البقرة: ىجسَحَخَهدٍّ ُخُدوَد اَّللٍّ َ٘ ِ َو َّ ُخُدوُد اَّللٍّ َوحِْٖ

 ُٝ َص ٍْ َٗ َج ْد َكَٖ َِ ِ َذ  [.ُ]الطالؽ: ىجسَحَخَهدٍّ ُخُدوَد اَّللٍّ
ظلم ٥با،  ول تصوف النفس عما يضرُّىا ُب اآلخرة، كتعدم حدكد اهلل فالتق
 كإضرار ّٔا.
أخرب عن متعديها بأنو ظلم نفسو " :بن عاشور  اإلماـ ٧بمد الطاىرقاؿ 

فإف ظلم النفس ىو ا١بريرة عليها ٗبا يعود  ،ا من تػىعىدّْم ىذه ا٢بدكدٙبذيرن  ؛لًلتٍَّخًويف
 الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تػىٍنجىرُّ من ٨بالفة أحكاـ كذلك منو ظلم ٥با ُب ،باإلضرار

ا حمس قاؿ: فمن فرط فيها فاتتو ا٤بصاّب ا٤بنطوية ىي عليها. ،ألف أحكامو صالح للناس ؛الدين َ٘

ُٝ َنَٖ  خَ َٙ ٍّٗ ِْٛه ِ ْٗ َوِْلُخ َِرُك ّٟ ْٚ يُرِيُد ِْلَُف ْٚ َخَرٍج َوَِٕس ِ٘  ْٗ َٔ َنًَُْٖس ُ ِْلَْجَه ْٗ يُرِيُد اَّللٍّ ْٗ ََٕهٍُّٖس ًُْس
                                                                                                                                       

(، النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر َُِ/ِ(، أساس البالغة، للز٨بشرم، مادة: )قمع( )ْْٕ/ُالقدير )=
(ْ/َُٗ.)   

 (.ُِّ-ُّٖ)ص: عقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منهاانظر:  (ُ)
 (.ِِّ/ِتفسّب ابن كثّب ) (ِ)
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ُرونَ  ُٓ كمنو ظلم للنفس ُب اآلخرة بتعريضها للعقاب ا٤بتوعد بو على اإلخالؿ  [.ٔ]ا٤بائدة: ىجستَْظ
ِ ِإَوْن حمس :اهلل بأحكاـ الدين قاؿ  ُج ِِف َجِْٜب اَّللٍّ ـْ ا ٌَرٍّ َ٘ حَا لََعَ  ٌس يَا َخْْسَ ٍْ ٠َل َج ُِ ْن َت

َ
أ

 َٚ اِخرِي َٚ الصٍّ ِٙ َ ُْٜج ل ُْ56 ٠ ُِ ْو َت
َ
خٍِّنَِي أ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ُْٜج  ُٓ َداِّن َٕ َٞ  َ نٍّ اَّللٍّ

َ
٠َل ِخنَي حََرى  57َل ل٠َْ أ ُِ ْو َت

َ
أ

ْدِصننَِي  ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ُز٠َن 
َ
ةً ٌَأ رٍّ َْ نٍّ َِل 

َ
ا من ىذا فإف للمؤمنْب حظِّ  [.ٖٓ-ٔٓ]الزمر: ىجس58إَْهَذاَب ل٠َْ أ

التحذير ٗبن الشرطية كجيء ُب ىذا  .الوعيد ٗبقدار تفاكت ما بْب الكفر ك٦برد العصياف
فكل من أصاب ": . قاؿ ابن رجب (ُ)"ل حدكد اهلل إلفادة عمـو كل من تعدَّ 

فحدكدي اهلل تطلقي كييرادي  .(ِ)"فقد أصاب حدكده، كركبها، كتعداىا ، ا من ٧باـر اهللشيئن 
إٔب ما حرَّموي؛  فقد خرج ٩بَّا أحلَّو اهللي  ّٔا غالبنا: ما أًذفى فيو كأباحى فمن تعدَّل ىذه ا٢بدكدى 

ي عن تعدّْم حدكًد اهللً  كييرادي ّٔا تارةن ما حرَّمىوي  تعديهىا ّٔذا ا٤بعُب ٧برَّـه. ألفَّ  ؛ فلهذا هنًي
 .(ّ)اهللي كنػىهىى عنو

ا من أمتي يأتوف أقوامً  ألعلمنَّ ))أنو قاؿ:  عن النيب   عن ثوبافك 
، قاؿ ((امنثورً  ىباءً   جعلها اهلليـو القيامة بحسنات أمثاؿ جباؿ تَِهاَمَة بِيًضا، في

لًّْهٍم لنا أف ال نكوف منهم، ك٫بن ال نعلم، قاؿ:  : ثوباف يا رسوؿ اهلل ًصٍفهيٍم لنا، جى
أما إنهم إخوانكم، ومن جلدتكم، ويأخذوف من الليل كما تأخذوف، ولكنهم أقواـ إذا ))

 .(ْ)((خلوا بمحاـر اهلل انتهكوىا

                                                

 .(َّٔ -َّٓ /ِٖالتحرير كالتنوير ) (ُ)
 (.ّْٓ/ُ) جامع العلـو كا٢بكم (ِ)

 (.ُٖٗ/٦ُبموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب )( ّ)
  قاؿ ا٤بنذرمك . "ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات"(: ِْٔ/ْ) كُب )الزكائد(، [ِْْٓ]أخرجو ابن ماجو  (ْ)

، [ِّْٔ] (األكسط) ُب الطربا٘بك  [،ُٓٔ ]كأخرجو أيضا: الركيا٘ب "ركاه ابن ماجو كركاتو ثقات": (َُٕ/ّ)
 .[ُٕٕٓ] ي، كالديلم[ِٔٔ] (الصغّب) كُب
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مثل القائم على ))قاؿ:  النيب عن  ،النعماف بن بشّب كعن 
حدود اهلل والواقع فيها، كمثل قـو استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعالىا 
وبعضهم أسفلها، فكاف الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، 

 فإف)) :ٍب قاؿ  ((.فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا
 .(ُ)((اا، وإف أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعً وما أرادوا ىلكوا جميعً يتركوىم 

؟(( أتدروف ما المفلسقاؿ: )) أف رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
إف المفلس من أمتي يأتي يـو القيامة قالوا: ا٤بفلس فينا من ال درىم لو كال متاع، فقاؿ: ))

ذؼ ىذا، وأكل ماؿ ىذا، وسفك دـ بصالة، وصياـ، وزكاة، ويأتي قد شتم ىذا، وق
رب ىذا، فَػيُػْعَطى ىذا من حسناتو، وىذا من حسناتو، فإف فنيت حسناتو قبل  ىذا، ُو

 .(ِ)((أف يقضى ما عليو ُأِخَذ من خطاياىم َفطُرَِحْت عليو، ثم طُِرَح في النار
من أنفق عمره ُب العلم، إٔب أف كربت  -كاهلل-كلقد رأيت " : ا١بوزمقاؿ ابن 

و، ٍب تعدل ا٢بدكد، فهاف عند ا٣بلق، ككانوا ال يلتفتوف إليو، مع غزارة علمو، كقوة سن
 ٦باىدتو.

-مع قصوره باإلضافة إٔب ذلك العآب-ُب صبوتو  كلقد رأيت من كاف يراقب اهلل 
قدره ُب القلوب، حٌب علقتو النفوس، ككصفتو ٗبا يزيد على ما فيو من   فعظم اهلل

 .(ّ)"ا٣بّب
 

                                                

[  بلفظ: ))مثل ا٤بٍدًىًن ُب حدكد اهلل(( ِٖٔٔ[، كىو كذلك ُب )صحيح البخارم( ]ِّْٗ( صحيح البخارم ]ُ)
 كقد تقدـ. ا٢بديث.

 ، كقد تقدـ.[ُِٖٓصحيح مسلم ]( ِ)
 (.َِٖصيد ا٣باطر )ص: (ّ)
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 اع الهوى:اتب - ٖ
كقد جاء النهي عن اتباع ا٥بول؛ لكونو يضل صاحبو، كيكوف سببنا ُب إضالؿ غّبه،  

ْٚ َش٠َاءِ حمس :كما قاؿ اهلل  ٠َّٖا َخ رًِْيا َوَؽ َْ ٠َّٖا  َؽ
َ
ُٔ َوأ ْٚ َرتْ ِ٘ ٠َّٖا  ٠َاَء ٠ٍَُْم َُْد َؽ ْٞ َ

َْ حَتٍّتُِه٠ا أ َو
 ِٔ بًِ  . [ٕٕ]ا٤بائدة: ىجسالصٍّ

عراض كتكذيب اآليات البينة، كا٢بجج الظاىرة، كا٤بواعظ إفَّ اتباع ا٥بول سبب لإل
ِٙرٌّ حمس :كما قاؿ اهلل   ،الزاجرة ٠ل٠ُا ِشْدٌر ُمْصَخ ُِ َتُه٠ا  2ِإَوْن يََرْوا آيًَث ُحْهرُِؽ٠ا َويَ ة٠ُا َواتٍّ َوَكذٍّ

 ْٗ ُٞ ٠َاَء ْٞ َ
 [.ّ-ِ]القمر: ىجسأ

ا٥بداية، من اتباع ا٥بول، كأكضح أنو من ا٤بضالت عن  كقد حذَّرنا النيب 
 ،شهوات الَييّْ في بطونكم وفروجكم :إف مما أخشى عليكمحيث قاؿ: فقاؿ: ))

 . (ُ)((ومضالت الهوى
 .(ِ)((فتنومضالت الكُب ركاية: ))

اَم حمس :كُب ا٤بقابل فإفَّ ٨بالفة ا٥بول سبيل الفالح كما قاؿ اهلل  َِ َ٘ ْٚ َخاَف  َ٘ ا  ٍّ٘ َوأَ
 َ٠ َٟ ْ ِٚ ال َس َن ٍْ َوى  Xى َربِِّٝ َوَجَو انلٍّ

ْ
أ َٙ ْ َث ِهَ ال ٍّٜ  [.ُْ-َْ]النازعات:ىجس Yٌَإِنٍّ اْْلَ

، كلكنو كصريح العقل ،م بصحيح الفكرلا ٤با أدل إليو العموافقن كرٗبا يكوف اتباعي ا٥بول 
التَّحذير من االقتداء بأصحاب األىواء كمتابعتهم جاء  ُب الغالب مضله ك٨بتلط؛ كلذلك

رًِْيا َْلُ حمس :حيث قاؿ  َْ َٚ ِإَونٍّ  ْهخَِدي ُٙ ْ ُٗ ةِال ْنَٖ
َ
٠َ أ ُٞ  َّ ْٗ ةَِيْْيِ نٍِْٖم إِنٍّ َربٍّ ِٟ ِ ٠َان ْٞ َ

٠ََّٖن ةِأ  ىجسِؾ
كقولو  موف كٰبللوف بأىوائهم كشهواهتم، من غّب تعلق بشريعة.يضلوف فيحرّْ  أم: [،ُُٗ]األنعاـ:

                                                

(: "بعض َُُ/ّ[. قاؿ ا٤بنذرم )ُُٓكالطربا٘ب ُب )الصغّب( ][، ّْْٖ[، كالبزار ]ُّٕٕٗأخرجو أٞبد ] (ُ)
(: "رجالو رجاؿ الصحيح؛ ألف أبا ا٢بكم البنا٘ب ُٖٖ/ُ) أسانيدىم رجالو ثقات". كقاؿ ا٥بيثمي 

الراكم عن أيب برزة بينو الطربا٘ب فقاؿ: عن أىب ا٢بكم ىو ا٢بارث بن ا٢بكم، كقد ركل لو البخارم كأصحاب 
 [.ُّٕ(، كالبيهقي ُب )الزىد الكبّب( ]ِّ/ِجو أبو نعيم ُب )ا٢بلية( )السنن". كما أخر 

 ."ركاه أٞبد، كرجالو رجاؿ الصحيح" :(َّٔ-َّٓ /ٕ)  قاؿ ا٥بيثمي [.ُِٕٕٗأخرجو أٞبد ] (ِ)
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: حمس َٚ ْهَخِدي ُٙ ْ ُٗ ةِال ْنَٖ
َ
٠َ أ ُٞ  َّ إٔب الباطل، كا٢بالؿ إٔب  ا٤بتجاكزين ٢بدكد ا٢بقّْ  :أم ،ىجسإِنٍّ َربٍّ

 ا٢براـ.
َٜا حمس عن اتّْباع أىًل األىواء فقاؿ: كقد هنى ا٢بقُّ  ِ ة٠ُا ةِآيَاح ذٍّ َْ  َٚ ِي ٠َاَء اَّلٍّ ْٞ َ

َْ حَتٍّتِْم أ َو
ْٗ َحْهِدل٠ُنَ  ِٟ ِ ْٗ ةَِربّ ُٞ ِ َو ِخَرة ٌْ ٠َُٜن ةِا ِ٘ َْ يُْؤ  َٚ ِي َٜاَك لََعَ ََشِيحمس [،َُٓ]األنعاـ: ىجسَواَّلٍّ ٍّٗ َجَهْٖ َٚ ُث ِ٘ َهٍث 
٠ُٙنَ  َْ َحْهَٖ  َٚ ِي ٠َاَء اَّلٍّ ْٞ َ

َْ حَتٍّتِْم أ ا َو َٟ ْمرِ ٌَاحٍّتِْه
َ َْ  من فهذه اآليات نص ُب التحذير [.ُٖ]ا١باثية: ىجسا

 األىواء. أىل اتباع
أفَّ اتباع ا٥بول مرضه سببو الركوفي إٔب الدنيا، كالغفلةي عن  كقد بْب ا٢بقُّ 

ُٗ حمس :ثاره على ما يبقى، قاؿ اهلل اآلخرة، كاالنشغاؿ ٗبا يفُب، كإي ُٞ ْٗ َمَرٌض ٌََزاَد ِٟ ِ ِِف ٠ُُُٖب
ا ََك٠ُٛا يَْسِذة٠ُنَ  َٙ ِ ٌٗ ة ِْل

َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ ُ َمرًَؽا َول   [.َُ]البقرة: ىجساَّللٍّ

ُ َمرًَؽاحمس :قولو  :قاؿ القرطيب  ُٗ اَّللٍّ ُٞ ككلهم إٔب أنفسهم،  :أم، "ىجسٌََزاَد
  .(ُ)رغوا من ذلك إٔب اىتماـ بالدين"فلم يتف ،كٝبع عليهم ٮبـو الدنيا

قد  ألنو إالَّ  تركو من ا٤بستقيم الطريق ترؾ كما ،اهلل  دكف من يعبدي  إلوه  ا٥بول إفَّ 
 ىواه. اتبع

بالدين إ٭با  من التزاـو  كما يقتضيو ىذا اإلٲبافي  اإلٲباف باهلل  يتصور بعض الناس أفَّ ك 
كجدكا ليكونوا أحرارنا، كلينطلقوا ُب ا٢بياة على  الناس ٥با، كأفَّ  كتقييده  ،للنفس ىو تكبيله 

 أماـ اإلنساف ا٤بكلف؟! ا٢برية منافذى الديني  ، فيشبعوا رغباهتم كأىوائهم، فهل سدَّ طبيعتهم
ه أك ما يقابلويء العقل البشرم ال ٲبكن أف ٱبلو من الشَّ  فَّ كا١بواب أ ، فإذا خال كضدّْ
ليس  ٲباف بسواه، سيؤمن ّٔواه فيتبعو على ٫بو ّٔيمي  اشتغل تلقائيِّا باإل من اإلٲباف باهلل 

ًٓ حمس: لو ضابط، يقوؿ اهلل  َْٛج حَُس٠ُن َنًَِْٖٝ َوكًِ
َ
ٌَأ

َ
٠َاهُ أ َٞ  ُٝ َٟ َ ََذ إِل ِٚ اُتٍّ َ٘ يَْج 

َ
َرأ

َ
 ىجسأ

ُ لََعَ نِْٖمٍ حمس :كقاؿ  ،[ّْ]الفرقاف: ُٝ اَّللٍّ ٍّٖ َؽ
َ
٠َاهُ َوأ َٞ  ُٝ َٟ َ ََذ إِل ِٚ اُتٍّ َ٘ يَْج 

َ
ٌََرأ

َ
 [.ِّ]ا١باثية: ىجسأ

                                                

 (.ُٕٗ/ُ( تفسّب القرطيب )ُ)
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رم الىثنا خلفو، طالبنا للزيادة، فال يؤدم حقِّا، كال يبإب من أم با٤باؿ فيج -مثالن - سيؤمن
سيؤمن باللذة فيشرب كيز٘ب كيفسق كيتحلل، فتضيع شخصيتو، كيصبح مصدر حصل عليو.. 

تعس عبد الدينار، والدرىم، )): يقوؿ النيب  على ٦بتمعو. خطرو  مصدرى 
 . (ُ)((ميصةوالقطيفة، والخ

ُٓل حمس :كالقرآف يشّب إٔب ىذا ا٤بعُب ُب قولو  ٍّْ الؾٍّ
ِ ِ إ َّ اَذا َبْهَد اْْلَ َٙ  [،ِّ]يونس: ىجسَذ

أك إٲباف بسواه. كقد قاؿ  إما إٲباف باهلل  كال ٲبكن أف يرتفع النقيضاف. ،و ال فراغأم: أنَّ 
 . (ِ)((ُموِبُقَها َأوْ  ِتُقَهاَفُمعْ  نَػْفَسوُ  فَػَباِئعٌ  يَػْيُدو النَّاسِ  ُكلُّ )) :النيبُّ 

 ُب )النونية(: كيقوؿ ابن القيم 
ػػػػػػػػػػػػػيطػاف     ىػػػربوا من الرّْؽ الػػػػػذم خػػلػػػقػوا لػػػػػو        فبػػػػػلو برؽّْ النَّفػػػػػس كالشَّ

 ػػػػػاففقد ارتضػػػػػػػػػػػػػػوا بالذؿ كا٢برمػػػػػ     ال ترض ما اختاركه ىم لنفوسػػػػػهم
 (ّ) يسق منها الرب ذا الكفرافٓب    لػو سػػػاكت الدنيػػػػػا جنػػػػػػػػاح بعوضة

للهول،  فهو متبعه   كلرسولو  ا هللاإلنساف إف ٓب يكن مستجيبن  فَّ إ
، أك تتبعى ا٥بول، بْب الطريقْب ، كال طريقه ا٤بنزلتْبكليس ىناؾ منزلة بْب  . فإمَّا أف تتبعى ا٢بقَّ

  ا٣بطأ كاتباع ا٥بول قرينْب، كجعل الصواب ك٨بالفة ا٥بول قرينْب.  فقد جعل اهلل
َٜا حمس  -:كما قاؿ اهلل -كأحد األمرين يرفع صاحبو، كاآلخر يهوم بو  َول٠َْ ِطئْ

٠َاهُ  َٞ َتَم  رِْض َواتٍّ
َ
ْخَِلَ إََِل اَ

َ
ُٝ أ ٍّٜ ا َوَِٕٓ َٟ ِ َٜاهُ ة  [.ُٕٔ]األعراؼ: ىجسلََرَذْه

  

                                                

 [.ِٕٖٖ، ِٖٖٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 [. ٔٓٓ( صحيح مسلم ]ِ)
 (.َّٖص:مًب القصيدة النونية ) (ّ)
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كالعدؿ؛ فإف أساس العدؿ: اتباع ا٢بق،  ا٢بقطريق ض مع سلوؾ يتناقإفَّ اتباع ا٥بول 
 اتباع ا٥بول سببه  ٰببُّ ا٤بقسطْب. كُب ا٤بقابل فإفَّ  فإنو  ؛كىو سببه حملبة اهلل 

كالضالؿي سببه ُب العذاب الشديد يـو القيامة. يقوؿ اهلل  ، للضالؿ عن سبيل اهلل
: خَ حمس َّ ًُِؾٍّٖ ٠َى َذ َٟ ْ َْ حَتٍّتِِم ال ْٗ َنَذاٌب َو ُٟ َ ِ ل ِٔ اَّللٍّ ْٚ َشبًِ ٠ََّٖن َخ َٚ يَِؾ ِي ِ إِنٍّ اَّلٍّ ِٔ اَّللٍّ ْٚ َشبًِ

ا نَُص٠ا ي٠ََْم اْْلَِصاِب  َٙ ِ ْن َتْهِدل٠ُاحمس :كقاؿ اهلل  [،ِٔ]ص: ىجسَطِديٌد ة
َ
٠َى أ َٟ ْ َٓ حَتٍّتُِه٠ا ال  ىجسٌَ

 [.ُّٓ]النساء:
( ية، كسبل الوقاية منهاعقبات ُب طريق ا٥بداكقد جاء بياف ذلك مفصالن ُب كتاب: )

 .(ُ)فأغُب عن ذكر ذلك ىنا
   
 اًلبتداع في الدين: – ٗ

 ال ٱبفى أف االبتداع ُب الدين من الذنوب ا٤بتوعد عليها بالعذاب.
َْ حمس :أنو قاؿ ُب تفسّب قولو  أخرج ابن أيب حاًب عن ابن عباس قد ك  َو

 ْٚ ِ٘ ٠ا  ٍُ ر٠ٍُُّا َواْخَخَٖ ٍَ َٚ َت ِي ٌٗ  حَُس٠ُٛ٠ا ََكَّلٍّ ْٗ َنَذاٌب َنِلً ُٟ َ َّ ل ِ وَٕه
ُ
َٜاُت َوأ ِ ُٗ اِْلَيّ ُٞ ا َجاَء َ٘ ي٠ََْم  105بَْهِد 

٠ُا إْ  ْٗ ٌَُذُو اُِٛس َٙ ْٗ بَْهَد إِي ْرُت ٍَ َز
َ
ْٗ أ ُٟ ُٞ َٚ اْش٠َدٍّْت وُُج٠ ِي ا اَّلٍّ ٍّ٘

َ
ًَؼَّ وُُج٠هٌ َوتَْص٠َدَّ وُُج٠هٌ ٌَأ َهَذاَب حَبْ

ُروَن  ٍُ ْٗ حَْس ْٜخُ ُْ ا  َٙ ِ تبيض كجوه أىل السنة، كتسود كجوه أىل " [:َُٔ -َُٓف:]آؿ عمرا ىجس106ة
 .(ِ)"البدعة

  

                                                

 (.ُِٖ-ُّٔص:) عقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منهاانظر:  (ُ)
"أخرجو ابن أيب حاًب كأبو نصر ُب  : (. قاؿ السيوطيِٕٗ/ّالبن أيب حاًب ) ،( انظر: تفسّب القرآف العظيمِ)

تفسّب ابن كثّب  (، كانظر:ُِٗ/ِ)اإلبانة( كا٣بطيب ُب )تارٱبو(، كالاللكائي ُب )السنة(". الدر ا٤بنثور )
 (.ُّّ/ُ(، زاد ا٤بسّب )ِِٖ/ُ(، ا٣بازف )ْٖٗ/ُ(، تفسّب البغوم )ُِْ/ّ(، الكشف كالبياف )ٕٗ/ِ)
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 )٨باطر االبتداع ُب الدين( فقاؿ:  ٧بمد بن صاّب العثيمْبكقد أكجز الشيخ 
  كليعلم أف اإلنساف ا٤ببتدع يقع ُب ٧باذير كثّبة:"

أف ما ابتدعو فهو ضالؿ بنص القرآف كالسنة، كذلك أف ما جاء بو النيب  :منها
  فهو ا٢بق، كقد قاؿ اهلل :ُل حمس َٓ ٍّْ الؾٍّ

ِ ِ إ َّ اَذا َبْهَد اْْلَ َٙ  ،[ِّيونس:] ىجسَذ
، كمعلـو أف ا٤بؤمن ((كل بدعة ُاللة)) :ىذا دليل القرآف. كدليل السنة قولو 

اَط حمس :ال ٱبتار أف يتبع طريق الضالْب الذين يتربأ منهم ا٤بصلي ُب كل صالة َ ِدَٛا الُّصِ ْٞ ا
 َٗ ْصَخًِِ ُٙ ْ إنَِّي  6 ال َْ الؾٍّ ْٗ َو ْيُؾ٠ِب َنًَِْٖٟ َٙ ْ ْٗ َدْْيِ ال َْٙج َنًَِْٖٟ جَْه

َ
َٚ أ ِي اَط اَّلٍّ -ٔالفاٙبة:] ىجس7ِِصَ

ٕ]. 
ٓب  ألف النيب  ؛ا عن اتباع النيب أف ُب البدعة خركجن  :ومنها

  .(ُ)فيما ابتدعو  ا عن شرعة اهلليشرعها، فيكوف خارجن 
رسوؿ اهلل؛ ألف من حقق  اأف ٧بمدن  :ناُب ٙبقيق شهادةأف البدعة الٍب ابتدعها ت :ومنها

ا رسوؿ اهلل فإنو ال ٱبرج عن التعبد ٗبا جاء بو، بل يلتـز شريعتو كال يتجاكزىا شهادة أف ٧بمدن 
 . كال يقصر عنها

فإف الذم يبتدع تتضمن بدعتو أف  ؛الطعن ُب اإلسالـ :أف مضموف البدعة: ومنها
اْْل٠ََْم حمس :اإلسالـ ّٔذه البدعة، كقد قاؿ اهلل ل أنو كمَّ ك  ؛اإلسالـ ٓب يكمل

ًٜا َم دِي َٓ ِْش
ِْ ُٗ ا ِِت َورَِؽًُج َُٕس َٙ ْٗ ِْٛه ُج َنًَُْٖس ْٙ َٙ تْ

َ
ْٗ َوأ ْٗ دِيَُٜس ُْٖج َُٕس َٙ ْز

َ
، [٤ّبائدة:ا] ىجسأ

عن ىذه العبادة الٍب ابتدعها؟ أىم  ٍب أين الصحابة  ،أين رسوؿ اهلل ف
  ها؟جهل منها؟ أـ ُب تقصّب عنُب 

                                                

ُ حمس: ( كاحملبة تقتضي االتباع كليس اإلحداث كاالبتداع كما قاؿ ُ) ُٗ اَّللٍّ َ ٌَاحٍّتُِه٠ِِن َُيْتِتُْس ْٗ َُتِت٠ََّن اَّللٍّ ُْٜخ ُْ ْٔ إِْن  ُُ
 ْٗ ٌٗ  َوَيْيٍِْر َُٕس ٠ٌر رَِخً ٍُ ُ َد ْٗ َواَّللٍّ َٚ  Oُذ٠َُٛبُس َْ َُيِبَّ إََْكٌِرِي  َ َ َوالرٍُّش٠َل ٌَإِْن ح٠ٍّْٕ٠ََا ٌَإِنٍّ اَّللٍّ ـًُِه٠ا اَّللٍّ

َ
ْٔ أ ُُPىجس 

 [.ِّ-ُّ]آؿ عمراف:
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ألف ىذه البدعة الٍب  ؛يتضمن الطعن ُب رسوؿ اهلل  االبتداع أف: ومنها
، كإما جاىالن  ٓب يعلم ّٔا، كحينئذ يكوف ما أف يكوف الرسوؿ إزعمت أهنا عبادة 

 .اا للرسالة أك بعضها، كىذا خطّب جدِّ أف يكوف قد علم ّٔا كلكنو كتمها، كحينئذ يكوف كاٛبن 
  اعن ابن ا٤باجشوف قاؿ: ٠بعت مالكن  (االعتصاـ)ُب   اطيبذكر الشَّ كقد 

سالة؛ خاف الرّْ  ا ُب اإلسالـ بدعة يراىا حسنة فقد زعم أفَّ ٧بمدن  ابتدعى  نٍ يقوؿ: مى 
ْٗ حمس يقوؿ: ألفَّ اهلل  ْٗ دِيَُٜس ُْٖج َُٕس َٙ ْز

َ
ا فال فما ٓب يكن يومئذ دينن  ،[ّ]ا٤بائدة: ىجساْْل٠ََْم أ

 .(ُ)ا"يكوف اليـو دينن 
فال  قاؿ: كل عبادة ٓب يتعبد ّٔا أصحاب رسوؿ اهلل  فة عن حذيك 

 .(ِ)تتعبدكا ّٔا؛ فإف األكؿ ٓب يدع لخآخر مقاالن 
 نىطىقى  كفعالن "من أىمَّرى السُّنَّةى على نفسو قوالن :  كقاؿ أبو عثماف النيسابورم

ِإَوْن حُِفًُه٠هُ حمس :قاؿ اهلل  ،بالبدعة قى طى  نى  كفعالن با٢بكمة، كمن أىمَّرى ا٥بول على نفسو قوالن 
َخُدوا ْٟ  .(ّ)"[ْٓ]النور: ىجسَت

ئل عنو  سي ا إالَّ ُب العلم شيئن  أحده  "ما أحدثى :  كقاؿ سهل بن عبد اهلل التسَبم
 . (ْ) فال"الَّ إك  ،ملً ة سى نَّ فإف كافق السُّ  ،يـو القيامة

ك٦بالسة  ،ا تركوا طلب العلمقومن  إفَّ  :قاؿأنو  عن ٧بمد بن سّبين كركم 
ٍب خالفوا السنة  ،كأخذكا ُب الصالة كالصياـ حٌب يبس جلد أحدىم على عظمو ،ماءالعل

                                                

 (.ٓٔ -ْٔ( االعتصاـ )ص:ُ)
 (. ٕٕة )ص:(، حقيقو السنة كالبدعُْٗ(، ا٢بوادث كالبدع )ص:َّٔ( انظر: االعتصاـ )ص:ِ)
(، شرح العقيدة ُِٖ(، االعتصاـ، للشاطيب )ص:ِْْ/ُّ( انظر: حلية األكلياء، أليب نعيم األصبها٘ب )ّ)

 (.َْٓالطحاكية، البن أيب العز ا٢بنفي )ص:
 (.َِٗ/ُّ( فتح البارم، البن حجر )ْ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

571 

 

 على جهل إال كاف فوالذم ال إلو غّبه ما عمل أحد عمالن  ،كسفكوا دماء ا٤بسلمْب ،فهلكوا
 .(ُ)يفسد أكثر ٩با يصلح

اب ف البدعة تتضمن تفريق األمة اإلسالمية؛ ألف األمة اإلسالمية إذا فتح البأ :ومنها
ا، كما ىو الواقع اآلف، ا، كىذا يبتدع شيئن ا، كىذا يبتدع شيئن ٥با ُب البدع صار ىذا يبتدع شيئن 

ْٗ حمس :كما قاؿ   ،فتكوف األمة اإلسالمية كل حزب منها ٗبا لديو فرح ِٟ يْ ا دَلَ َٙ ِ ُُكَّ ِخزٍْب ة
:] ىجسٌَرُِخ٠نَ    كل حزب يقوؿ ا٢بق معي، كالضالؿ مع اآلخر، كقد قاؿ اهلل، [ِّالرـك

ِ حمس : لنبيو ْٗ إََِل اَّللٍّ ُٞ ْمُر
َ
ا أ َٙ ٍء إِجٍّ ْٗ ِِف ََشْ ُٟ ِْٜ٘ ْٗ َوََك٠ُٛا ِطًًَها لَْصَج  ُٟ َٜ َٚ ٌَر٠ٍُُّا دِي ِي إِنٍّ اَّلٍّ

َه٠ُٖنَ  ٍْ ا ََك٠ُٛا َح َٙ ِ ْٗ ة ُٟ ٍّٗ يُنَتِّئُ فإذا صار الناس يبتدعوف تفرقوا، كصار كل كاحد  [،ُٗٓاألنعاـ:] ىجسُث
كما أشبو  ،ف ضاؿ مقصر، كيرميو بالكذب كالبهتاف كسوء القصدا٢بق معي، كفال :يقوؿ

  ذلك.
ك٥بذا قاؿ بعض السلف: ما  ؛أف البدعة إذا انتشرت ُب األمة اضمحلت السنة: ومنها

 ابتدع قـو بدعة إال أضاعوا من السنة مثلها أك أشد. 
 .(ِ)"ٰبكم ىواه كإ٭باأف ا٤ببتدع ال ٰبكم الكتاب كالسنة؛  :ومنها

أف ا٤ببتدعة ال يقتصر ضال٥بم على أنفسهم، كإ٭با طر كمفاسد االبتداع: كمن ٨با
من عمل ّٔذه البدعة  كآثاـ، فيتحملوف إٜبهم  كعمالن يشيعونو بْب الناس، كيدعوف إليو قوالن 

ْٗ حمس : اهلل، قاؿ دكف أف ينقص من آثاـ ا٤بتبعْب ٥بم شيئنا إٔب يـو القيامة ُٞ ْوَزاَر
َ
٠ُِٖٙا أ ِْلَْد

ْٗ ةَِيْْيِ ِنْٖمٍ  ََكِمَٖثً  ُٟ ٠ََّٖج َٚ يُِؾ ِي ْوَزارِ اَّلٍّ
َ
ْٚ أ ِ٘ ثِ َو َ٘ ًَا  [. ِٓ]النحل: ىجسي٠ََْم إِِْ

  

                                                

 (.ُٔٔ/ٖ)البن عبد الرب  ،االستذكار (ُ)
 (.ُّّ- ِّٖ/ِبن صاّب العثيمْب  ) ( بتصرؼ عن )شرح رياض الصا٢بْب(، ٧بمدِ)
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فكم أساء ا٤ببتدعة إٔب صورة اإلسالـ؟! كقد تلقفت ذلك كسائل اإلعالـ، الٍب تعمل 
ُب دأب كعناء على توجيو سهامها إٔب اإلسالـ، كىي تعكس ما آؿ إليو كاقعنا ا٤بعاصر من 

حٌب يظن من ال يعرؼ حقيقة اإلسالـ أنو ٦بموعة من ا٣برافات كالطقوس ل كالتخلف، ا١به
كذلك بسبب أف ا١بهاؿ أك غّب ا٤بتأىلْب قد أدخلوا  ، بل كٰباربونو.عنوالناس الفارغة، فينصرؼ 

 ُب ىذا الدين ما ليس منو، أك حرفوا ا٤بفاىيم عن مقاصدىا.
أحب إٔب الشيطاف من الفسوؽ أثرىا فإهنا من ا٤بضالت، كلعظم  -أم: البدع-كلكوهنا 

السلف: "البدعة أحب إٔب إبليس من  بعض ك٥بذا قاؿ ؛كا٤بعاصي؛ ألف ضررىا ُب الدين
 .(ُ)ا٤بعصية يتاب منها، كالبدعة ال يتاب منها" ا٤بعصية؛ ألفَّ 

٤بناقضتها الدين، كدفعها "  الشيطاف من الفسوؽ كا٤بعاصي األخرل؛البدعة أحب إٔبف
كصاحبها ال يتوب منها، كال يرجع عنها، بل  ، بو رسولو ث اهلل ٤با بع

بال علم، كمعاداة صريح السنة، كمعاداة  القوؿ على اهلل  :يدعو ا٣بلق إليها، كلتضمنها
كاله اهلل  أىلها، كاالجتهاد على إطفاء نور السنة، كتولية من عزلو اهلل كرسولو، كعزؿ من

رسولو، كرد ما اعتربه، كمواالة من عاداه، كمعاداة من كااله، كرسولو، كاعتبار ما رده اهلل ك 
كإثبات ما نفاه، كنفي ما أثبتو، كتكذيب الصادؽ، كتصديق الكاذب، كمعارضة ا٢بق 

كتعمية  ، ا، كاإل٢باد ُب دين اهلل، كالباطل حقِّ بالباطل، كقلب ا٢بقائق ٔبعل ا٢بق باطالن 
فإف ؛ ا٤بستقيم، كفتح باب تبديل الدين ٝبلة ا٢بق على القلوب، كطلب العوج لصراط اهلل

البدع تستدرج بصغّبىا إٔب كبّبىا، حٌب ينسلخ صاحبها من الدين، كما تنسل الشعرة من 
 :العجْب، فمفاسد البدع ال يقف عليها إال أرباب البصائر، كالعمياف ضالوف ُب ظلمة العمى

ا ََلُ حمس َٙ ُ ََلُ ٠ًُٛرا َذ ِٔ اَّللٍّ ْٗ ََيَْه َ ْٚ ل َ٘ ْٚ ٠ُٛرٍ  َو  .(ِ)"[َْ]النور: ىجسِ٘
                                                

(،  ا٢بجة ُب بياف ُُِ/ٓ(، ذـ الكالـ كأىلو )ُْٓ(، ا١بواب الكاُب )ص:ِّّ/ُانظر: مدارج السالكْب ) (ُ)
 . [ََٗٗ(، شعب اإلٲباف ]ُِٔ/ ُوم )(، شرح السنة، للبغَْٕ/ِاحملجة )

 .(ِّٖ/ُمدارج السالكْب )( ِ)
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كلكن ىل يصح إطالؽ القوؿ بأف البدع شرّّ من ا٤بعصية؟ ا١بواب أف البدعة من 
ا٤بعصية، فهي قسم من أقساـ ا٤بعصية، كا٤بعاصي تشمل الشرؾ، كمنها: الكبائر ا٤بوبقات 

 كالبدع، كمنها: صغائر، كمنها: ما ىو ٧بل خالؼ.  
عصية ليس على إطالقو، كإ٭با يقصد منو أف البدعة فالقوؿ بأف البدعة شرّّ من ا٤ب

ا٤بكفرة شر من ا٤بعصية الٍب ال تكفر، فأقواؿ أىل العلم ٙبمل على ىذا، كٰبمل متشأّها 
 على ٧بكمها.

كالبدع ا٤بكفرة قطعنا شرّّ من البدع الٍب ال تكفر، لكن ا٤بعاصي ا٤بكفرة أك كبائر 
 ة، كشرّّ منها.ا٤بعاصي أكرب بكثّب من البدع غّب ا٤بكفر 

لََيرَِدفَّ َعَليَّ كقد كرد ُب االبتداع كاإلحداث كالتبديل: الوعيد الشديد؛ ففي ا٢بديث: ))
ناس من أصحابي الحوض، حتى عرفتهم اْخُتِلُجوا دوني، فأقوؿ: أصحابي، فيقوؿ: ًل 

 . (ُ)((تدري ما أحدثوا بعدؾ
 .(ِ)((إف اهلل حجب التوبة عن كل صاحب بدعة)) :كقاؿ 

لصاحب بدعة   كعن ٰبٓب بن أيب عمرك الشيبا٘ب، قاؿ: كاف يقاؿ: يأىب اهلل
 .(ّ) إٔب أشر منهابتوبة، كما انتقل صاحب بدعة؛ إالَّ 

                                                

أم: جذبوا، من  ،[. ك)اختلجوا( با٣باء ا٤بعجمة كا١بيمَِّْلم ][، مسَْٕٗ، ِٖٓٔصحيح البخارم ]( ُ)
 ا٣بلج كىو النزع كا١بذب.

[، كالطربا٘ب ُب )األكسط( ّٕ[، كابن أيب عاصم ُب )السنة( ]ّٖٗأخرجو إسحاؽ بن راىويو ُب )مسنده( ] (ِ)
: "ركاه (ُٖٗ/َُُب )آّمع( )  [. قاؿ ا٥بيثميَُُٗ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]َِِْ]

:  الطربا٘ب ُب )األكسط(، كرجالو رجاؿ الصحيح غّب ىاركف بن موسى الفركم، كىو ثقة". قاؿ ا٤بنذرم
 [. ٕٖ"ركاه الطربا٘ب، كإسناده حسن" الَبغيب كالَبىيب ]

 (.ُِٔ( انظر: االعتصاـ )ص:ّ)
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ا فقد يستمر على بدعتو إٔب أف ٲبوت عليها، أف اإلنساف إذا كاف مبتدعن  :كمعُب ذلك"
ب معصية كيعرؼ أف ىذا كال ٙبصل لو التوبة؛ ألنو يظن نفسو على حق، كأما إذا كاف صاح

فيو فهذا ىو الذم يرجى لو التوبة؛ ألنو يشعر با٣بطأ، كيشعر  كأنو عاص هلل  ،ذنب
: اهلل بل يظن أنو على حق، كما قاؿ  ،بالتقصّب، كأما ذاؾ فإنو ال يشعر بالتقصّب

ًٜاحمس ِِٖٝ ٌََرآهُ َخَص َٙ َٚ ََلُ ُش٠ءُ َخ ِ ْٚ ُزيّ َٙ َذ
َ
فإذا كاف لديو علم  لو.فهو يبقى على باط [،ٖ]فاطر: ىجسأ

ا على نفسو كعلى غّبه، أما على نفسو فبابتعاده عن التوبة، كأنو كمعرفة فإنو يكوف أشد ضررن 
فإهنم يظنوف أف مقالتو تلك قا٥با بناء  ؛قد ٲبوت على بدعتو، كأما على غّبه فباغَبار الناس بو

 .(ُ)"على علم
تاب منها(: أف ا٤ببتدع الذم "كمعُب قو٥بم: )إف البدعة ال ي :قاؿ ابن تيمية 

قد زين لو سوء عملو فرآه حسننا، فهو ال  ،كال رسولو  ،يتخذ ديننا ٓب يشرعو اهلل 
يتوب ما داـ يراه حسننا؛ ألف أكؿ التوبة العلم بأف فعلو سيءه؛ ليتوب منو،  أك بأنو ترؾ حسننا 

علو حسننا كىو سيء ُب مأمورنا بو أمر إٯباب أك استحباب؛ ليتوب كيفعلو. فما داـ يرل ف
نفس األمر فإنو ال يتوب. كلكن التوبة منو ٩بكنة ككاقعة بأف يهديو اهلل كيرشده حٌب يتبْب لو 

كطوائف من أىل البدع  ،من ىدل من الكفار كا٤بنافقْب  اهلل ا٢بق كما ىدل
 .(ِ)كالضالؿ.."

عُب ذلك أف اهلل فّبل أف الغالب ُب كثّب من ا٤ببتدعة أهنم يتعصبوف آلرائهم، كليس م
   ال يقبل توبتهم إف تابوا، فقد تقـو ا٢بجة على ا٤ببتدع فيهتدم كيتوب. كيقصد من

يقطع ُب الغالب ا٢ببل فال ييهتدل للتوبة، كىذا  كالـ الشيبا٘ب أف التجاسر على اهلل 
 حاؿ كثّب من أصحاب ا٤بعاصي.

                                                

  من كالـ الشيخ عبد احملسن العباد البدر من شرحو لألربعْب النوكية. (ُ)
 (.ّٖ(، أمراض القلب )ص:ّٖ(، التحفة العراقية )ص:َُ/َُموع الفتاكل )٦ب (ِ)
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( ، كسبل الوقاية منهاعقبات ُب طريق ا٥بدايةكقد جاء بياف ذلك مفصالن ُب كتاب: )
 .  (ُ)فأغُب عن ذكر ذلك ىنا

 
 ترؾ ركن من أركاف اإلسالـ من غير عذر: – ٘

فمن ذلك:  ترؾ ا٢بج مع القدرة. كقد تقدـ بياف عقوبة تارؾ  الصالة،  كعقوبة تارؾ  
 ، كعاقبة اإلفطار ُب رمضاف من غّب عذر.الزكاة

 
 اتباع خطوات الشيطاف: – ٙ

ا، كىو أف ييلقى اإلنساف ُب نار جهنم، كٰبـر من ا١بنة، كىذه إف للشيطاف ىدفنا ب عيدن
 غاية ٰبشد ألجل ٙبقيقها كافة األساليب كالوسائل.

 كلو أىداؼ قريبة يتدرج ُب ٙبقيقها، منها:
  :إيقاع العباد ُب الشرؾ كالكفر أ.

و، كبشريعتو كلقائو، كبصفات كمالبو كالكفر  ، كذلك بدعوهتم إٔب عبادة غّب اهلل
َر َُاَل إِّّنِ ةَرِيءٌ حمس كٗبا أخربت بو رسلو عنو: ٍَ ا َز ٍّٙ ْر ٌََٖ ٍُ نَْصاِن اْز ِ

ّْ ِ ًَْفاِن إِذْ َُاَل ل ِٔ الظٍّ َر َٙ َْ

 َّ رسوؿ اهلل  أفَّ   عن عياض بن ٞبار آّاشعيُب ا٢بديث: ك  [.ُٔ]ا٢بشر: ىجسِْٜ٘
  :مما  أًل إف ربي أمرني أف أعلمكم ما جهلتم،))قاؿ ذات يـو ُب خطبتو

هم، وإنهم كلَّ   ، وإني خلقت عبادي حنفاءَ ا حالؿٌ َعلََّمِني يومي ىذا، كل ماؿ َنَحْلُتُو عبدً 

                                                

 (.ُِٔ-ُُْ)ص: عقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منهاانظر:  (ُ)
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ُهْم عن دينهم، وَحرََّمْت عليهم ما أحللت لهم، َوَأَمَرتْػُهْم أف  أتتهم الشياطين فَاْجَتالَتػْ
  .(ُ)..((ايشركوا بي ما لم أنزؿ بو سلطانً 

 . إيقاعهم ُب البدعة ب.
 .الذنوب كا٤بعاصيكبائر عهم ُب  إيقا ج.
 .الذنوب كا٤بعاصيصغائر إيقاعهم ُب د. 

 للمعاد.عن االستكثار من الطاعات، كعن االجتهاد ُب التزكد با٤بباحات  ىػ. شغلهم
 ك. شغلهم باألعماؿ ا٤بفضولة عن الفاضلة.

  : اهلل سبيلعن  ه العبادى صدُّ  ز.
كصرفهم عن طريق النجاة،  ، كمن أىداؼ الشيطاف صدُّ الناس عن سبيل اهلل

 كتزيْب الباطل، كإيقاعهم ُب الضالؿ.
 :غرس العداكة كالبغضاء ُب صفوفهمح. 

                                                

ا حالؿ()[. ِٖٓٔ( صحيح مسلم ]ُ) كل ماؿ..اْب.  ُب الكالـ حذؼ، أم: قاؿ اهلل  ()كل ماؿ ٫بلتو عبدن
ا من عبادم فهو لو حالؿ، كا٤براد إنكار ما حرموا على كمعُب: ٫بلتو: أعطيتو، أم: كل ماؿ أ عطيتو عبدن

أنفسهم من السائبة كالوصيلة كالبحّبة كا٢بامي كغّب ذلك، كأهنا ٓب تصر حرامنا بتحرٲبهم، ككل ماؿ ملكو العبد 
أم: مسلمْب. كقيل: طاىرين من  ()كإ٘ب خلقت عبادم حنفاء كلهم()فهو لو حالؿ حٌب يتعلق بو حق. 

لَْصُج حمساصي. كقيل: مستقيمْب منيبْب؛ لقبوؿ ا٥بداية. كقيل: ا٤براد حْب أخذ عليهم العهد ُب الذر كقاؿ: ا٤بع
َ
أ

ْٗ َُال٠ُا ةََل  ىكذا ىو ُب نسخ  ()كإهنم أتتهم الشياطْب فاجتالتهم عن دينهم()[. قولو: ُِٕ]األعراؼ: ىجسةَِرّبُِس
عن ركاية األكثرين، كعن ركاية ا٢بافظ أيب علي الغسا٘ب: ، ككذا نقلو القاضي -با١بيم– ()فاجتالتهم()بالدنا: 

. قاؿ: كاألكؿ أصح كأكضح، أم: استخفوىم فذىبوا ّٔم كأزالوىم عما كانوا -با٣باء ا٤بعجمة- ()فاختالتهم()
عليو، كجالوا معهم ُب الباطل كذا فسره ا٥بركم كآخركف. كقاؿ مشر: اجتاؿ الرجل الشيء: ذىب بو، كاجتاؿ 

با٣باء على ركاية من ركاه، أم:  ()فاختالوىم() :كمعُب : ساقها كذىب ّٔا. قاؿ القاضيأموا٥بم: 
(، كانظر: إكماؿ ُٕٗ/ُٕشرح اإلماـ النوكم على صحيح مسلم ) ٰببسوهنم عن دينهم كيصدكهنم عنو".

 (.ُٕٗ/ٖا٤بعلم، للقاضي عياض )
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إِنٍّ حمسمبيننا خطورة ما يدعو إليو الشيطاف، كعاقبة االستجابة لو:  قاؿ اهلل 
٠ ُٓ ُٝ ِْلَ ا يَْدُن٠ ِخْزبَ َٙ ا إِجٍّ ُِذوهُ َنُدوًّ ْٗ َنُدوٌّ ٌَاُتٍّ ًَْفاَن َُٕس هِْيِ الظٍّ ْغَداِب الصٍّ

َ
ْٚ أ ِ٘ َٚ  ٠ُٛ6ا  ِي اَّلٍّ

ْٗ َنَذاٌب َطِديدٌ  ُٟ َ ُروا ل ٍَ ٍّْ حمس كقاؿ:[. ٕ -ٔ]فاطر: ىجسَز
ِ ٍّْ إَِٛاذًا ِإَوْن يَْدُن٠َن إ

ِ ْٚ ُدوِِٛٝ إ ِ٘ إِْن يَْدُن٠َن 
ٍْ  117َطًَْفاًٛا َمرِيًدا  َ٘ ْٚ نَِتادَِك َِٛػًًتا  ِ٘ َِذنٍّ  ُتٍّ

َ ََ ُ َوَُاَل  ُٝ اَّللٍّ ْٗ  118ُروًؽا ََٕهَٜ ُٟ ٍّٜ ِّٜيَ َ٘ ُ ََ ْٗ َو ُٟ ٍّٜ ٍّٖ ِؽ
ُ ََ َو

ْٚ َحخٍِّخِذ الظٍّ  َ٘ ِ َو ََ اَّللٍّ ُنٍّ َخْٖ ًَُيّْيِ ٌََٖ ْٗ ُٟ ُمَرجٍّ ٌَ جَْهاِم َو
َ َْ ٍّٚ آَذاَن ا ْٗ ًٌََُٖبَّخُِس ُٟ ُمَرجٍّ ٌَ ْٚ َو ِ٘ ًَْفاَن َوِْلًّا 

ًٜا  تِي ُ٘ اًٛا  ْد َخِْسَ ُخْْسَ َِ ِ َذ ٍّْ ُىُروًرا يَهِدُ  119ُدوِن اَّللٍّ
ِ ًَْفاُن إ ُٗ الظٍّ ُٞ ا يَهُِد َ٘ ْٗ َو ِٟ ًِّٜ َٙ ْٗ َويُ ُٞ11: 

ا َُمًًِػا  َٟ َْ ََيُِدوَن َخْٜ ُٗ َو ٍّٜ َٟ ْٗ َج ُٞ َوا
ْ
أ َ٘  َّ ِ وَٕه

ُ
  [.ُُِ-ُُٕ]النساء: ىجس;11أ

كخالؼ   كمن يتبع الشيطاف فيطيعو ُب معصية اهلل"أم:  :قاؿ ابن جرير 
تِيًٜاحمس فسو كنصّبنا من دكف اهللأمره، كيواليو فيتخذه كليِّا لن ُ٘ اًٛا  ْد َخِْسَ ُخْْسَ َِ يقوؿ: فقد  ،ىجسَذ

ألف الشيطاف ال  ؛مبيننا يبْب عن عىطىبو كىالكو ىلك ىالكنا، كٖبس نفسو حظَّها فأكبقها ٖبسنا
إذا عاقبو على معصيتو إياه ُب خالفو أمرىه، بل ٱبذيلو عند حاجتو  ٲبلك لو نصرنا من اهلل 

ْٗ حمس حالو معو ما داـ حيِّا ٩بهىال بالعقوبة، كما كصفو اهلل جل ثناؤه بقولو: إليو. كإ٭با ُٞ يَهُِد
ٍّْ ُىُروًرا

ِ ًَْفاُن إ ُٗ الظٍّ ُٞ ا يَهُِد َ٘ ْٗ َو ِٟ ًِ ّٜ َٙ رًيد أكلياءه  ،ىجسَويُ
ى
يعِب بذلك جل ثناؤه: يعد الشيطاف ا٤ب

ظهّبنا ٥بم عليو، ٲبنعهم الذين ىم نصيبيو ا٤بفركض: أف يكوف ٥بم نصّبنا ٩بن أرادىم بسوء، ك 
ا حمس منو كيدافع عنهم، كٲبنيهم الظفر على من حاكؿ مكركىهم كالفىلىج عليهم. ٍب قاؿ: َ٘ َو

ٍّْ ُىُروًرا
ِ ًَْفاُن إ ُٗ الظٍّ ُٞ  يقوؿ: كما يعد الشيطاف أكلياءىه الذين اٚبذكه كليِّا من دكف اهلل ىجسيَهُِد

ٍّْ ُىُروًراحمس
ِ   .يعِب: إال باطالن  ىجسإ

تو إياىم جل ثناؤه ما كعدىم كإ٭با جعل أهنم ُب اٚباذىم  ألهنم كانوا ٰبسبوف ؛غركرنا ًعدى
اتو الكذب كأمانيو الباطلة، حٌب إذا حصحص ا٢بق، كصاركا إٔب إيَّ  اه كليِّا على حقيقةو من ًعدى

ْٗ ٌَ حمس اهلل: ا٢باجة إليو، قاؿ ٥بم عدكُّ  ِ َووََنْدحُُس َّ ْٗ وَْنَد اْْلَ َ وََنَدُز ا ََكَن إِنٍّ اَّللٍّ َ٘ ْٗ َو خُُس ٍْ ْخَٖ
َ
أ

 َٛ
َ
ا أ َ٘  ْٗ َصُس ٍُ جْ

َ
َٓ ح٠َُُٖم٠ِِن َول٠ُُم٠ا أ ْٗ َِل ٌَ ْٗ ٌَاْشخََجتْخُ ْن َدَن٠ْحُُس

َ
ٍّْ أ

ِ ْٚ ُشَْٖفاٍن إ ِ٘  ْٗ ا َِلَ َنًَُْٖس
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 ُٔ ْٚ َرتْ ِ٘ ٠ِن  ُٙ ْكخُ َْشَ
َ
ا أ َٙ ِ رُْت ة ٍَ ُْصِِِخٍّ إِّّنِ َز ُٙ ِ ْٗ ة جْخُ

َ
ا أ َ٘ ْٗ َو ُْصِِخُس ُٙ ِ ككما قاؿ  .[ِِم:]إبراىي ىجسة

ا حمس للمشركْب ببدر، كقد زيَّن ٥بم أعما٥بم: ٍّٙ ٌََٖ ْٗ َٚ انلٍّاِس ِإَوّّنِ َجاٌر َُٕس ِ٘ ُٗ اْْل٠ََْم  َْ ََغَِٕب َُٕس

 .ٕبزبو األمر كنزكؿ عذاب اهلل  ، كعاين ًجدَّ كحصحص ا٢بقُّ  ،ىجسحََراَءِت إٍِْئََخانِ 
ُ َطِديُد ََٛسَع لََعَ َنَِِتًِْٝ َوَُاَل إِّّنِ ةَرِيحمس َ َواَّللٍّ َخاُف اَّللٍّ

َ
َْ حََرْوَن إِّّنِ أ ا  َ٘ َرى 

َ
ْٗ إِّّنِ أ ُِْٜ٘س ٌء 

اِب  َِ اتو، عديكَّ اهلل إياىم عند حاجتهم إليو غركرنا [،ْٖ]األنفاؿ: ،ىجسإْهِ اٍب حمس فصارت ًعدى َْسَ َْ

ْٗ ََيِْدهُ َطيْئً  َ اءً َخِتٍّ إَِذا َجاَءهُ ل َ٘ ْٙآُن  ُٝ إلٍّ ُٝ ةًَِِِهٍث ََيَْصُت َ ِنَْٜدهُ ٠ٌٌٍََّاهُ ِخَصاةَ  ىجسا َووََجَد اَّللٍّ
 [.ّٗ]النور:

ا َُمًًِػاحمس َٟ َْ ََيُِدوَن َخْٜ ُٗ َو ٍّٜ َٟ ْٗ َج ُٞ َوا
ْ
أ َ٘  َّ ِ وَٕه

ُ
َّ حمس يعِب جل ثناؤه بقولو: ىجسأ وَٕهِ

ُ
 ىجسأ

ُٗ حمس . ىؤالء الذين اٚبذكا الشيطاف كليِّا من دكف اهلل ٍّٜ َٟ ْٗ َج ُٞ َوا
ْ
أ يعِب: مصّبىم الذين  ،ىجسَ٘

 .صّبكف إليو جهنمي
ا َُمًًِػاحمس َٟ َْ ََيُِدوَن َخْٜ إليها   إذا صٌّبىم اهلل-، يقوؿ: ال ٯبدكف عن جهنم ىجسَو

 .(ُ)" يعًدلوف إليومىٍعًدالن  -يـو القيامة
( عقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منهاكقد جاء بياف ذلك مفصالن ُب كتاب: )

 .  (ِ)فأغُب عن ذكر ذلك ىنا
 
 :بالجحود والنكراف ، ومقابلة نعم اهلل ض عن الهدىاإلعرا – ٚ

: اإلعراضي عن شرع اهلل  فمن النَّاس من  ،إفَّ من أعظم مظاىًر اإلعراض ا٤بذمـو
، أك هتاكننا،  ،يذعن بقلبو كلسانو لشرع اهلل  كلكنَّو يعرض عن بعض األحكاـ إمَّا جهالن

                                                

(.ِِٔ  -ِِْ/ٗتفسّب الطربم ) (ُ)
 (.ٕٓ-ّٓص:) داية، كسبل الوقاية منهاعقبات ُب طريق ا٥بانظر:  (ِ)
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ا ألىل ا١بهل كا٥بول،  من ٨بالفة أمره  كقد حذَّرنا ا٢بقُّ أك ٥بول ُب نفسو، أك تقليدن
ٌٗ حمسفقاؿ:  ِْل

َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ ْو يُِػًَت

َ
ٌَٜث أ ْٗ ٌِخْ ُٟ ْن حُِػًَت

َ
ْمرِهِ أ

َ
ْٚ أ ٠َن َخ ٍُ َٚ ُُيَإِ ِي ًَْدَذرِ اَّلٍّ  [.ّٔ]النور: ىجسٌَْٖ

كاإلعراضي بغضنا لشعّبةو من الشَّعائر، أك لطاعةو ٩با يتعبَّد بو النَّاس ُب دين اإلسالـ 
ْٗ حمس :للعمل كما قاؿ  ٧ببطه  ُٟ َ ال َٙ ْخ

َ
ْخَتَؿ أ

َ
ُ ٌَأ َْٛزَل اَّللٍّ

َ
ا أ َ٘ ٠ا  ُٞ رِ

َْ  ْٗ ُٟ جٍّ
َ
َّ ةِأ ِ  .[ٗ]٧بمد: ىجسَذل

كال شكَّ أفَّ الشَّرع فيو تكاليف، كفيو ما يىشيقُّ على النػُّفيوس، كىذا ىو السَّبب ُب تسمية 
ُب بداية األمر، فإذا اعتاده األحكاـ بالتَّكليف؛ ألفَّ ا١بنة حيفَّت با٤بكاره، كقد يكوف ذلك 

ذ بالطَّاعة.لة كا٤بقصد فإنَّ كأدرؾ ما فيو من ا٤بصلحة كالصّْ   و يتلذَّ
كبْبَّ عاقبةى ا٤بعرضْب،  ،ومً عى ككفراف نً  ،من اإلعراض عن طاعتو كقد حذَّر اهلل 

هار، كالنَّ و ٥بم بالليل ُب حفظً  يهمو علنعمتي نًعىمىو على عبيده ُب آياتو كثّبة، فمن ذلك:  كذكىرى 
ًتًو ٥بم بعينو الٍب ال تناـ، قاؿ  ءىتًًو كًحرىاسى ارِ حمس:  اهللكًكالى َٟ ِٔ َوانلٍّ ًٍّْٖ ْٗ ةِال ْٚ يَْسَٖؤُُز َ٘  ْٔ ُُ

ْهرُِؽ٠نَ  ُ٘  ْٗ ِٟ ِ رِ َربّ
ْْ ْٚ ذِ ْٗ َخ ُٞ  ْٔ ِٚ ةَ َٚ الرٍّْْحَ ال يعَبفوف بنعمو عليهم كإحسانو  [،ِْاألنبياء:] ىجسِ٘

ْٗ حمس :كقاؿ  كآالئو.إليهم، بل يعرضوف عن آياتو  ُٞ ٠ٍّْٕا َو ْٚ ٌَْؾِِٖٝ َِب٠ُِٖا ةِِٝ َوح٠ََ ِ٘  ْٗ ُٞ ا آحَا ٍّٙ ٌََٖ
ْهرُِؽ٠نَ  ى ِِبَاِٛتِِٝ حمس :كقاؿ  [،ٕٔ]التوبة: ىجسُ٘

َ
ْنَرَض َوَٛأ

َ
نَْصاِن أ ِ

ِْ َٜا لََعَ ا ْٙ جَْه
َ
 ىجسِإَوذَا أ

 [. ّٖ]اإلسراء:
اإلمهاؿ، كىيَّأنا  حبلى  نزعنا عنو موجبات ا٣بوؼ، كأرخينا لو"إذا  : ّبمقاؿ القش
سياف، كاستولت عليو دكاعي العصياف، فأعرض عن مغاليط النّْ  اعَبتوفاىية لو أسباب الرَّ 

 .(ُ)الشُّكر، كتباعد عن بساط الوفاؽ"
اهلل  رً كٍ "كإذا أنعمنا على اإلنساف بالصّْحة كالسَّعة أعرض عن ذً  : ٨بشرمُّ قاؿ الزَّ 

ى ِِبَاِٛتِِٝ حمسبنفسو.  عنو، مستبد و مستغنو تعأب، كأنَّ 
َ
اإلعراض عن  تأكيد لإلعراض؛ ألفَّ  ىجسَوَٛأ

                                                

 (.ّٔٔ/ِ( لطائف اإلشارات )ُ)
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. كٯبوز (ُ)يء أف يوليو عرض كجهو. كالنأل با١بانب: أف يلول عنو عطفو كيوليو ظهره"الشَّ 
 .(ِ)أف يكوف كناية عن االستكبار؛ ألنو من عادة ا٤بستكربين

ًٓ حمس ُب بياف عاقبة اإلعراض عن طاعتو ككفراف نعمو: اهلل كقاؿ  َر َ٘  ُ َوََضََب اَّللٍّ
َذارَ 

َ
ِ ٌَأ ِٗ اَّللٍّ جُْه

َ
َرْت ةِأ ٍَ ََكٍن ٌََس َ٘  ِ

ْٚ ُُكّ ِ٘ ا رََىًدا  َٟ ا رِزُْر َٟ تًِ
ْ
ًٍّٜث يَأ ِ ه َٙ ْف ُ٘ ًَِٜ٘ث  ُ َُْريًَث ََكَْٛج آ ا اَّللٍّ َٟ

ا ََك٠ُٛا يَْػَُٜه٠نَ  َٙ ِ ْد َكَ حمس :كقاؿ تعأب [،ُُِ]النحل: ىجسِِلَاَس اْْل٠ُِع َواْْل٠َِْف ة َِ َن لَِصتٍَإ ِِف َٕ
ًَِّتٌث َوَربٌّ  ـَ ةٌ  ُروا ََلُ ةَِْلَ ُٓ ْٗ َواْط ْٚ رِْزِق َربُِّس ِ٘ اٍل ُِك٠ُا  َٙ ِٙنٍي وَِط ْٚ يَ َخاِن َخ ٍّٜ ْٗ آيٌَث َج ِٟ ِ ٜ َٓ ٠ٌر  َمْص ٍُ َد

ٍّٜتنَْيِ ذَ  ? ْٗ َج ِٟ ٍّٜتًَْ ْٗ ِِبَ ُٞ نْلَا َٔ إَْهرِِم َوبَدٍّ ْٗ َشًْ ِٟ َٜا َنًَْٖ رَْشْٖ
َ
ْنَرُؽ٠ا ٌَأ

َ
ٍٔ ٌَأ

ذْ
َ
ٍٔ ََخٍْؿ َوأ ُز

ُ
َواَِتْ أ

 ٍٔ ْٚ ِشْدٍر ًَُِٖ ِ٘ ٍء  ٠َر  @وَََشْ ٍُ َٓ ٍّْ إْ
ِ ْٔ َُنَازِي إ َٞ ُروا َو ٍَ ا َز َٙ ِ ْٗ ة ُٞ َٜا َّ َجَزيْ ِ  -ُٓ]سبأ: ىجسAَذل

أكامر رسلو، فأرسلنا عليهم السَّيل  كشكره، كاتّْباعً  أم: فأعرضوا عن طاعًة اهلل  ،[ُٕ
 بساتينهم كدكرىم. تتو ككثرتو، فغرقاؽ لشدَّ ا٤بدمّْر ا٤بخرب الذم ال يط

بعد الدَّعوة للتوحيد قدَّر اهلل ٥بم  ا كفركا باهلل "فلمَّ  : قاؿ ابن عاشور
عقابنا، بأف قدر أسباب اهنداـ السَّدّْ فاندفع ما فيو من ا٤باء، فكاف ٥بم غرقنا كإتالفنا لألنعاـ 

مطار، كانعداـ ا٤باء كقت ا٢باجة إليو، كاألشجار، ٍب أعقبو جفاؼ باختالؿ نظاـ تساقط األ
 .(ّ)كىذا جزاء على إعراضهم كشركهم"

 ة الٍب ال تتبدؿ كال تتغّب أفَّ العصياف ٯبلب االنتقاـ، كأفَّ الكونيَّ  فمن سنن اهلل 
 :اهلل قاؿ  ،أكرب أسباب زكاؿ النعمة: كفراهناكأفَّ من ضواف، ٞبة كالرّْ الطَّاعة ٘بلب الرَّ 

 حمس
َ
ًْ إِنَّ َغَذاِِب لََظِديدٌ ِإَوذْ حَأ َْ َزَفْرُت ًْ َوىَهِ زِيَدَُُّس

َ
ًْ َْل َْ َطَهْرُت ًْ ىَهِ  ،[ٕإبراىيم:] ىجسذََّن َربُُّس

ا َغَذاةًا ُُ حمس َْ َِا بْ ا ِخَصاةًا َطِديًدا وََغذَّ َْ ا َورُُشيِِّ ـََداَشبَِْا َٓ ِ ْمرِ َربّ
َ
َْ أ َْ كَْريٍَث َخَخْج َخ ٌِ  َْ ِ ّح

َ
ْسًرا َوَكأ

                                                

 (.َٗٔ/ِ( الكشاؼ )ُ)
 (.ِٓٔ/ّتفسّب البيضاكم )انظر:  (ِ)
 (.ُٗٔ /ِِالتحرير كالتنوير )( ّ)
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ا ـََذاكَْج وَ  8 ا ُخْْسً َْ ْمرِ
َ
ا َوََكَن ََعكِتَُث أ َْ ْمرِ

َ
ًْ حمس [،ٗ -ٖ]الطالؽ: ىجس9بَاَل أ ِٓ ِ ْٔا رَُشَٔل َربّ َذَػَػ

ْخَذةً َرابَِيثً 
َ
ًْ أ ُْ َخَذ

َ
 [.َُ]ا٢باقة: ىجسـَأ

َ َطِديُد اىْػَِلاِب حمس:  كقاؿ ُّ ـَإِنَّ اَّللَّ ا َجاَءحْ ٌَ َْ َبْػِد  ٌِ  ِ َث اَّللَّ ٍَ ْل ُِْػ َْ ُحَتّدِ ٌَ  ىجسَو
 [.ُُِرة:]البق

نَّ حمس كقاؿ:
َ
ًْ َوأ ِٓ جُْفِص

َ
ا ةِأ ٌَ وا  ُ ٍم َخِتَّ ُحَؾّْيِ ْٔ ا لََعَ كَ َٓ ٍَ جَْػ

َ
ًث أ ٍَ ا ُِْػ ً َؾّْيِ ٌُ ًْ يَُم  َ َ ل نَّ اَّللَّ

َ
َذلَِم ةِأ

 ًٌ ٍِيٌع َغيِي َ َش  [.ّٓفاؿ:]األن  ىجساَّللَّ
خَ حمس كقاؿ:

َ
ِ ُزْفًرا َوأ َج اَّللَّ ٍَ ٔا ُِْػ ُ ل ََ ةَدَّ ِي ًْ حََر إََِل اَّلَّ َ ل

َ
َٔارِ أ ًْ َداَر اْْلَ ُٓ َم ْٔ ٔا كَ ًَ  28يُّ َِّ َٓ َج

ا َوبِئَْس اىَْلَراُر  َٓ َج ْٔ  [.ِٗ-ِٖ]إبراىيم: ىجس29يَْػيَ
عن ك  عاقبةالعن كالغافلْب  ، وعن آيات ُب بياف عاقبة ا٤بعرضْب  اهلل قاؿ

َِر ةِآيَ حمس :، كعن االستعداد ليـو ا٤بعادا٢بساب ُب اآلخرة ّْ ْٚ ذُ ٍّٙ ُٗ ِم ْكَٖ
َ
ْٚ أ َ٘ ْنَرَض َو

َ
اِت َربِِّٝ ٌَأ

ْٗ َوًُْرا ٠هُ َوَِّف آَذاِِٟٛ ُٟ َِ ٍْ ْن َح
َ
ًٍّٜث أ ِز

َ
ْٗ أ ِٟ ِ َٜا لََعَ ٠ُُُٖب ْج يََداهُ إٍِّٛا َجَهْٖ َ٘ ا َُدٍّ َ٘ ا َونََِسَ  َٟ ْٗ  َخْٜ ُٟ ِإَوْن حَْدُخ

ةًَدا
َ
خَُدوا إًِذا أ ْٟ ْٚ َح َدى ٌََٖ ُٟ ْ ِ٘ حمس [،ٕٓ]الكهف: ىجسإََِل ال  َّ عَّ َنًَْٖ ُِ َّ َج ِ َذل ََ َوَُْد َْ ا َُْد َشَت َ٘ جْتَاءِ 

َ
ْٚ أ

ًرا  ْْ ٍّٛا ذِ ْٚ دَلُ ِ٘ َٜاَك  ثِ وِْزًرا  99آحَيْ َ٘ ًَا ُٔ ي٠ََْم إِِْ ُٝ ََيِْٙ ُٝ ٌَإٍِّٛ ْنَرَض َخْٜ
َ
ْٚ أ َ٘100  ْٗ ُٟ َ َٚ ذًِِٝ وََشاَء ل َخادِلِي

 ًٓ ثِ ِْحْ َ٘ ًَا  [.َُُ-ٗٗ]طو: ىجس101ي٠ََْم إِِْ
رِي ٌَإِنٍّ ََلُ حمس عن ذكره: ُب بياف عاقبة الغافلْب كقاؿ اهلل   ْْ ْٚ ذِ ْنَرَض َخ

َ
ْٚ أ َ٘ َو

ْخَن 
َ
ثِ أ َ٘ هُ ي٠ََْم إًَِِْا هِيَظًث َؽًَْٜك َوََنُْْشُ َ٘124  َٗ ِ ُْٜج ةَِػًْيا  َُاَل َرّبِ ل ُْ ْخَن َوَُْد 

َ
حَِِن أ َُاَل  125َخَْشْ

َّ اْْل٠ََْم حُنََْس  ِ ا َوَكَذل َٟ َٜا ٌَنَِصيَخ َّ آيَاتُ َتخْ
َ
َّ أ ِ َذل  [.ُِٔ-ُِْ]طو: ىجس126 َْ

"الكافر إذا أعرض عن ذكره بالكلية فلو ا٤بعيشة الضنك ُب  : قاؿ القشّبم
الدنيا، كُب القرب، كُب النَّار، كبالقلب من حيث كحشة الكفر، كبالوقت من حيث انغالؽ 

عليو فنوف ا٣بذالف، كمن  (ُ)األمور. كيقاؿ: من أعرض عن اال٬براط ُب قضايا الوفاؽ انثالت
                                                

. كانٍثاؿى عليو الناس من كلّْ كجو، أم: انصبُّوا. انظر:  :أم: انصبت، يقاؿ: انٍثاؿ عليو الَباب، أم( ُ) انصبَّ
 (.ُْٗٔ/ْالصحاح، للجوىرم، مادة: )ثوؿ( )
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بالقلب توالت عليو من تفرقة القلب ما يسلب عنو كلَّ  رض عن استدامة ذكره أع
 ركح.

كمن أعرض عن االستئناس بذكره انفتحت عليو كساكس الشَّيطاف كىواجس النَّفس ٗبا 
يوجب لو كحشة الضمّب، كانسداد أبواب الراحة كالبسط. كيقاؿ: من أعرض عن ذكر اهلل َب 

لظَّاىر من القرين السوء ما توجب رؤيتو لو قبض القلوب، كاستيالء ا٣بلوة قيَّض اهلل لو َب ا
 .(ُ)الوحشة"

"فإف الذنوبى تتبعيها كال بدَّ من ا٥بمـو كاآلالـ كضيق : كقاؿ ا٢بافظ ابن رجب 
الصدر كالنَّكد، كظلمة القلب، كقسوتو أضعاؼ أضعاؼ ما فيها من اللذة، كيفوت ّٔا من 

ٲباف، كسركر القلب ببهجًة ا٢بقائق كا٤بعارؼ، ما ال ييوازم الذرةى حالكة الطَّاعات، كأنوار اإل
، كتفوتيوي ا٢بياة الطيبة،  منو ٝبيعي لذاًت الدنيا، فيحصلي لصاحب ا٤بعصيًة العيشةي الضنكي
فينعكسي قصديهي بارتكاًب ا٤بعصيًة، فإفَّ اهللى ضًمنى ألىًل الطَّاعًة ا٢بياةى الطيبة، كألىل ا٤بعصيًة 

ا٢بق يورث أىلىو العاملْبى سعادةى  . فاآليات ناطقة بأفَّ دينى اهلل (ِ)الضنك"العيشةى 
نيا كاآلخرة.  الدُّ

ُب عاقبة الغافلْب عن ا٢بساب ُب اآلخرة مبيننا سبب تلك الغفلة:  اهلل كقاؿ 
ْهرُِؽ٠َن حمس ُ٘ ٍَٖث  ٍْ ْٗ ِِف َد ُٞ ْٗ َو ُٟ ٍّٜاِس ِخَصاُب ْٚ ذِ  1اْرََتََب لِٖ ِ٘  ْٗ تًِِٟ

ْ
ا يَأ َ٘ ٍّْ

ِ ْٗ ُُمَْدٍث إ ِٟ ِ ْٚ َربّ ِ٘ ٍر  ْْ

ْٗ يََْٖهت٠َُن  ُٞ ُه٠هُ َو َٙ ْٗ  2اْشَخ ُٟ ًًَث ٠ُُُٖبُ ِٞ  [.ّ-ُ]األنبياء: ىجسَْ
ًث حمس أيضنا ُب بياف عاقبة ا٤بعرضْب:  اهلل كقاؿ َِ ْٗ َغاِن َْٛذْرحُُس

َ
ْٔ أ ُِ ْنَرُؽ٠ا َذ

َ
ٌَإِْن أ

٠دَ  ُٙ ثِ ََعٍد َوَث َِ َٔ َغاِن ْٗ حمس :كقاؿ [، ُّ]فصلت: ىجسِ٘رْ ُٞ َٜا ًْ َِ ْش
َ ََ ثِ  َِ رِي اُم٠ا لََعَ إفٍّ َِ ٠ِ اْشَخ

ٍّٕ َوأَ
اًء َىَدًُا  ُٝ َنَذاةًا َغَهًدا  @َ٘ ْٓ رِ َربِِّٝ يَْصُٖ

ْْ ْٚ ذِ ْٚ ُحْهرِْض َخ َ٘ ْٗ ذًِِٝ َو ُٟ َٜ ِ خ ٍْ  [.ُٕ-ُٔ]ا١بن: ىجسAنِلَ
                                                

 (.ْٖٔ/ِلطائف اإلشارات ) (ُ)
اءُ حمس :( ٦بموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب، رسالة ُب تفسّب قوؿ اهلل ِ) َٙ ِ إُْهَٖ ْٚ ِنَتادِه ِ٘ َ ا َُيََْش اَّللٍّ َٙ  ىجسإِجٍّ

(ِ/ََٖ- َُٖ.) 
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 (عقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منهاكقد جاء بياف ذلك مفصالن ُب كتاب: )
 .  (ُ)فأغُب عن ذكر ذلك ىنا

 
 اليفلة: – ٛ

ينبغي على اإلنساف أف ٰبرصى على طلب ا٥بداية، كىو دأب الفطناء، كأرباب القلوب، 
كأصحاب البصائر، فهم  على دارية كتبصُّرو آلثار ا٥بداية الطيبة كالنافعة ُب الدنيا كاآلخرة،  

٠َل حمس :حسر كما قاؿ اهلل كما أهنم يعلموف أفَّ التفريط ُب طلبها مفضو إٔب الت ُِ ْن َت
َ
أ

 َٚ اِخرِي َٚ الصٍّ ِٙ َ ُْٜج ل ُْ ِ ِإَوْن  ُج ِِف َجِْٜب اَّللٍّ ـْ ا ٌَرٍّ َ٘ حَا لََعَ  ٌس يَا َخْْسَ ٍْ َ  56َج نٍّ اَّللٍّ
َ
٠َل ل٠َْ أ ُِ ْو َت

َ
أ

خٍِّنَِي  ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ُْٜج  ُٓ َداِّن َٕ َٞ57  َْ نٍّ َِل 
َ
٠َل ِخنَي حََرى إَْهَذاَب ل٠َْ أ ُِ ْو َت

َ
ْدِصننَِي أ ُٙ ْ َٚ ال ِ٘ ُز٠َن 

َ
ةً ٌَأ رٍّ

 [.ٖٓ-ٔٓ]الزمر: ىجس58

لكل مقصّْر أك  كباب التوبة مفتوح ،سا٫بة، ككسائل ا٥بدل حاضرة ُب الدنيافالفرصة 
 غافل.

فريط ُب الطاعة، كفقد على التَّ كلكن ا٤بقصر أك الغافل إذا دٮبو ا٤بوت فإنو يتحسر 
َّ آيَاِِت حمس :، فيأتيو ا١بوابدارؾ ما فاتلت ؛تمُب الرجعة إٔب الدنيايٍب  ،ا٥بداية ةََل َُْد َجاَءحْ

 َٚ َٚ إََْكٌِرِي ِ٘ َْبَْت َوُكَْٜج  ْٓ ا َواْشَخ َٟ ِ ةَْج ة ذٍّ َٓ إنو ال فائدة من ذلك، فقد  :أم [،ٗٓزمر:]ال ىجسٌَ
الذم يتلوه عليك،  كُب كتايب ،الذم أرسلتو إليك جاءتك آياٌب ُب الدنيا على لساف رسوٕب

بت ّٔا كاستكربت عن قبو٥با، ككنت ٩بن ككعيد، كتبشّب كإنذار فكذَّ  فيو من كعدو  رؾ ٗباكيذكّْ 
 بع مناىجهم.بسنتهم، كيتَّ  يعمل عمل الكافرين كيسًبُّ 

كيعلم أف رجفة ا٤بوقف  ،كيعلم إصرارىم على باطلهم ،يعلم طبيعتهمكإفَّ اهلل تعأب 
، كما قاؿ كىذه الوعود ،األما٘بأنطق ألسنتهم ّٔذه  الذم ىوعلى النار  ا٤بفزع، ككقوفهم

                                                

 (.ِْٕ-ُِٓص:) عقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منهاانظر:  (ُ)
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: حمس ُٝ ٠ا َخْٜ ُٟ ا ُج َٙ ِ ُٗ حمس :كيقوؿ  [،ِٖ]األنعاـ: ىجسَول٠َْ ُردَّوا ََٕهاُدوا ل ُٞ َخَد
َ
َخِتٍّ إَِذا َجاَء أ

٠ُْت َُاَل َرّبِ ارِْجُه٠ِن  َٙ ْ ا حََرْكُج  99ال َٙ ُٔ َغاِْلًا ذًِ َٙ ْخ
َ
 :كقاؿ  [،ََُ-ٗٗ]ا٤بؤمنوف: ىجسََٕهّلِ أ

ِ حمس َٚ َول٠َْ حََرى إ ِ٘ َٜا َوَُٛس٠َن  ِ َْ َُٛسّذَِب ةِآيَاِت َربّ َٜا َُٛردَّ َو ال٠ُا يَا َْلْتَ َِ ٠ا لََعَ انلٍّارِ َذ ٍُ ذْ ُوُِ
ِٜ٘نِيَ  ْؤ ُٙ ْ  [.ِٕ]األنعاـ: ىجسال

كما قاؿ   ،كاإلنساف ال يعلم مٌب أجلو، فقد يقَبب حسابو كىو ُب غفلة يرتع كيلعب
ِ حمس :اهلل  ة ْٗ ي٠ََْم اْْلَْْسَ ُٞ ِْٛذْر

َ
٠ُِٜ٘نَ  َوأ َْ يُْؤ  ْٗ ُٞ ٍَٖث َو ٍْ ْٗ ِِف َد ُٞ ْمُر َو

َ َْ  [،ّٗٙب:]مر  ىجسإِذْ َُُِضَ ا

ْهرُِؽ٠َن حمس: كقاؿ اهلل  ُ٘ ٍَٖث  ٍْ ْٗ ِِف َد ُٞ ْٗ َو ُٟ ٍّٜاِس ِخَصاُب ْٚ  1اْرََتََب لِٖ ِ٘ ٍر  ْْ ْٚ ذِ ِ٘  ْٗ ِٟ تًِ
ْ
ا يَأ َ٘

ْٗ يََْٖهت٠َُن  ُٞ ُه٠هُ َو َٙ ٍّْ اْشَخ
ِ ْٗ ُُمَْدٍث إ ِٟ ِ ِٞ  2َربّ َْ ْٗ ُٟ دنا حساب  :أم [،ّ -ُياء:]األنبىجس ًًَث ٠ُُُٖبُ

أجسامهم  الناس على أعما٥بم الٍب عملوىا َب دنياىم، كعلى النعم الٍب أنعمها عليهم رّٔم ُب
أك  كعقو٥بم كمطاعمهم كمشارّٔم، ماذا عملوا فيها؟ ىل أطاعوه فيها فانتهوا إٔب أمره كهنيو؟

ّٔم يـو القيامة،  ا يفعل اهلل غفلة عمَّ  ٢بياة ُبىذه ا عصوه فخالفوا أمره فيها، كىم ُب
 منهم ٗبا ىم القوه حينئذ من كالتأىب لو، جهالن  ،كمن ٍب تركوا الفكر كاالستعداد ٥بذا اليـو

  .كشديد األىواؿ ،عظيم البالء
ْٗ حمس :"قولو  :قاؿ العالمة ٧بمد الطاىر بن عاشور  ُٟ ًًَث ٠ُُُٖبُ ِٞ ٝبلة مبينة  ىجسَْ

ُٞ حمس :١بملة ْهرُِؽ٠نَ َو ُ٘ ٍَٖث  ٍْ لبياف ٛبكن الغفلة منهم كإعراضهم، بأهنم إذا ٠بعوا ُب  ؛ىجسْٗ ِِف َد
ككاف  ،فلم يفقهوا معانيو ،كاللهو ا ٥بم بالنظر كاالستدالؿ اشتغلوا عنو باللعبالقرآف تذكّبن 

ِي َحْٜ حمس كقولو تعأب:  ،حظهم منو ٠باع ألفاظو ِٔ اَّلٍّ َر َٙ َْ ُروا  ٍَ َٚ َز ِي ُٔ اَّلٍّ َر َ٘ ُم َو َٙ َْ يَْص ا  َٙ ِ َُ ة هِ
َْ َحْه٠ُِِٖنَ   ْٗ ُٟ ٌٗ ُخْنٌ َذ ٌّٗ ةُْس ٍّْ ُدََعًء َوَِٛداًء ُغ

ِ أطلق عليو  ،: القرآف(الذكر)ك [.ُُٕ]البقرة: ىجسإ
ا١بديد  :: ا١بديد. أم(احملدث)ك إلفادة قوة كصفو بالتذكّب. ؛اسم الذكر الذم ىو مصدر

بالذكر كلما جاءىم ٕبيث ال يزالوف ٕباجة إٔب ا، كىو كناية عن عدـ انتفاعهم نزكلو متكررن 
ا فلم يعبأكا بو ا كاحدن ألنو لو كانوا ٠بعوا ذكرن  ؛إعادة التذكّب كإحداثو مع قطع معذرهتم
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ا كانوا ساعتئذ ُب غفلة، فلما تكرر حدثاف إتيانو تبْب لكل منصف النتحلوا ألنفسهم عذرن 
َ٘ حمس :ا. كنظّب ىذا قولو أهنم معرضوف عنو صدِّ  ٍّْ َو

ِ ِٚ ُُمَْدٍث إ َٚ الرٍّْْحَ ِ٘ ٍر  ْْ ْٚ ذِ ِ٘  ْٗ ِٟ تًِ
ْ
ا يَأ

ْهرِِؽنيَ  ُ٘  ُٝ  . (ُ)"[ٓء:الشعرا]  ىجسََك٠ُٛا َخْٜ
ُروا يَا َويََْٖٜا حمس :كيقوؿ اهلل  ٍَ َٚ َز ِي ةَْػاُر اَّلٍّ

َ
ََّ ٌَإِذَا ِهَ َطاِخَػٌث أ َواْرََتََب ال٠َْْنُد اْْلَ

َذا ةَ  َٞ  ْٚ ِ٘ ٍَٖث  ٍْ ٍّٜا ِِف َد ُْ ِٙنيَ َُْد  ِ ٍّٜا َكال ُْ كىو تفجع ا٤بفجوء الذم تتكشف لو  [.ٕٗ]األنبياء:  ىجسْٔ 
كيشخص بصره فال يطرؼ، كيدعو بالويل كا٥بالؾ، كيعَبؼ  ،ا٢بقيقة ا٤بركعة بغتة فيذىل

 .كيندـ، كلكن بعد فوات األكاف
اءََٛا َورَ حمس :ُب بياف عاقبة الغفلة كيقوؿ اهلل  َِ ِ َْ يَرُْج٠َن ٕ  َٚ ِي جًَْا إِنٍّ اَّلٍّ ًَاةِ ادلَّ ُؽ٠ا ةِاْْلَ

َٜا ََغ٠ٌَُِٖن  ِ ْٚ آيَاح ْٗ َخ ُٞ  َٚ ِي ا َواَّلٍّ َٟ ِ ٠َّٛا ة
َ
أ َٙ ـْ ا ََك٠ُٛا يَْسِصُت٠َن  7َوا َٙ ِ ُٗ انلٍّاُر ة ُٞ َوا

ْ
أ َ٘  َّ ِ وَٕه

ُ
 ىجس8أ

ار مأكل الغافلْب عن ىذه اآليات، أم: عن آياتو الكونية ُب النَّ  ُب أفَّ  فهذا نصّّ  [.ٖ-ٕ]يونس:
الة على كجوده كتوحيده ككحيو كشرعو، غافلوف كأدلتو الدَّ  ،ىي حيجج اهلل ك  ،اآلفاؽ

 ،عنها، ال ينظركف فيها، كال يفكركف فيما تدؿ؛ الهنماكهم ُب الدنيا حيث أقبلوا عليها
 جوارحهم.  كأخضعوا ٥با ،كأعطوىا قلؤّم

( ية منهاعقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاكقد جاء بياف ذلك مفصالن ُب كتاب: )
 .  (ِ)فأغُب عن ذكر ذلك ىنا

 
 التحايل ألخذ حق اليير:  - ٜ

إنما أنا قاؿ: )) عن النيب  عن أـ سلمة  :ُب )الصحيحْب( جاء
بشر، وإنكم تختصموف إلي، ولعل بعضكم أف يكوف ألحن بحجتو من بعض، وأقضي لو 

                                                

 (.ُُ/ُٕ( التحرير كالتنوير )ُ)
 (.ٖٔٔ-ٗٓٔ)ص: طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منهاعقبات ُب انظر:  (ِ)
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أقطع لو قطعة  على نحو ما أسمع، فمن قضيت لو من حق أخيو شيًئا فال يأخذ، فإنما
 كقد تقدـ بياف ذلك. .(ُ)((من النار
 

 أكل الماؿ الحراـ: – ٓٔ
فيما يعود عليو بالنفع  و، فينفقفيو ف ا٤باؿ أمانة ينبغي على العبد أف ٰبسن التصرؼإ

.  وُب الدنيا كاآلخرة من غّب إسراؼ كال تقتّب، كيؤدي  حقو، كال يستعملو ُب ٧بـر
ب الرزؽ، كأف يتعلم ًحٍرفةو، يتكسَّبي منها، كيتقنها؛ كٯبب على العبد أف يسعى ُب طل

 لينتفع ّٔا، كينفع غّبه.
ًح  كا٤بسلمي مسؤكؿه عن علمو ُب فقو حرفتو كمهنتو، فكلّّ من ا٢بىداًد كالنَّجار كالفالَّ
كالتَّاجًر كغّبىم من أصحاب ا٢بًرؼ مطالبه بتعلًُّم األحكاـ الشرعية ا٤بتعلقة ٗبهنتو، من بيعو 

. أك شر  اءو أك استصناعو أك ككالةو أك إجارةو أك ميزارعة..اْب؛ ليكوف عميليو صا٢بنا، كماليو حالالن
كالطبيبي مطالب بإتقاف مهنتو، كيلزمو كذلك تعلم فقهها كآدأّا الشرعية، من بدء الكشف 
عن ا٤برضى، كصوالن إٔب العالج كالدكاء، كموقف الشرع من ا٤بسائل الطبية كاإلجهاض، أك 

األعضاء إٔب غّب ذلك، ككذلك ا٤بهندس كاحملامي كاإلعالمي كغّبىم يلزمهم الفقو ُب زرع 
))من ا٤بهنة؛ ليكونوا لساف حق كعدؿ، كيد أمانة على حقوؽ الوطن كالناس. كُب ا٢بديث: 

 .(ِ)َتطَبََّب ولم يعلم منو ِطبّّ فهو ُامن((
  

                                                

 [.ُُّٕ[، مسلم ]ُٖٕٔ، ٕٔٗٔ، َِٖٔ( صحيح البخارم ]ُ)
[، كا٢باكم ّّْٖ[، كالدارقطِب ]َّْٖ[، كالنسائي ]ْٖٔٓ[، كأبو داكد ]ّْٔٔ( أخرجو ابن ماجو ]ِ)

  [.َُّٓٔاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب، كما أخرجو: البيهقي ُب )السنن الكربل( ][، كقْْٖٕ]
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عن  أيب ىريرة عن  :ديثا٢بكما جاء ُب كأكل ا٤باؿ ا٢براـ من كبائر الذنوب،  
((، قالوا: يا رسوؿ اهلل كما ىن؟ قاؿ: اجتنبوا السبع الموبقاتقاؿ: )) النيب 

الشرؾ باهلل، والسحر، وقتل النفس التي حـر اهلل إًل بالحق، وأكل الربا، وأكل ماؿ ))
 .(ُ)((اليتيم، والتولي يـو الزحف، وقذؼ المحصنات المؤمنات اليافالت

 .(أكل الربا، كأكل ماؿ اليتيممن صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ، كٮبا: ) ففي ا٢بديث: صورتاف
، كا٤بتوعد عليها بالعذاب من الذنوب ا٤بهلكة -على اختالؼ صوره– كأكل ا٤باؿ ا٢براـ

قاؿ: قاؿ ٕب رسوؿ اهلل   كعب بن عيٍجرىة  عن :ديثا٢بكما جاء ُب ،  ُب اآلخرة
 :(( من ُسْحٍت إًل كانت النار أولى يا كعب بن عجرة، إنو ًل يَػْربُو لحم نبت

 .(ِ)بو((
، ))قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  :عن أيْـّ سلمة ك  ِإنَُّكْم تختصموف ِإَليَّ

بعضكم ألحن بحجتو من بعض، فمن قضيت لو من َحقّْ َأِخيِو َشْيًئا، بقولو: فإنما  ولعلَّ 
 .(ّ)((ار فال يأخذىامن النَّ  أقطع لو قطعةً 

 اـ: السرقة من بيت ا٤باؿ، كمن األمواؿ العامة. كإف من صور أكل ا٤باؿ ا٢بر 
 قالت: ٠بعت النيب  ،األنصارية عن خولة كقد جاء ُب ا٢بديث: 

ُُوَف في ماؿ اهلل بيير َحقٍّ، فلهم النَّ إف رجاًًل ))يقوؿ:  ، كقاؿ (ْ)((يـو القيامة ارُ  يَػَتَخوَّ

                                                

 [.ٖٗ[، مسلم ]ٕٖٓٔ، ِٕٔٔ( صحيح البخارم ]ُ)
[. قاؿ ا٥بيثمي ُِِ[، كقاؿ: "حسن غريب"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ُْٔ( أخرجو الَبمذم ]ِ)

 (َُ/َِّ .ركاه الَبمذم باختصار" :)."ركاه الطربا٘ب ُب )األكسط(، كرجالو ثقات 
 [.ُُّٕ[، مسلم ]ُٖٕٔ، ٕٔٗٔ، َِٖٔ( صحيح البخارم ]ّ)
 [.ُُّٖالبخارم ] ( صحيحْ)
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: (( َِؾ لو فيو، وُربَّ إف ىذا الماؿ َخِضَرٌة ُحْلَوة، من أصابو َحقِّْو بُور
 .(ُ)((ارُمَتَخوٍّْض فيما شاءت بو نفسو من ماؿ اهلل ورسولو ليس لو يـو القيامة إًل النَّ 

كىو عنو  كىو عليو غضباف، كلقي اهلل  كمن أكل ماؿ غّبه ظلمنا لقي اهلل 
من حلف على يمين يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم، ىو ))ا٢بديث: ، كما جاء ُب ميٍعًرض

ِ حمس :((، فأنزؿ اهلل اجر، لقي اهلل وىو عليو غضبافعليها ف ِْٟد اَّللٍّ َٚ يَْظََتُوَن ةَِه ِي إِنٍّ اَّلٍّ
َْ َحُْٜلُر إَِْلْ  ُ َو ُٗ اَّللٍّ ُٟ ُٙ ِ َْ يَُسّٖ ِ َو ِخَرة ٌْ ْٗ ِِف ا ُٟ َ َق ل َٓ َْ َخ  َّ ِ وَٕه

ُ
ًٓ أ ًٜا ًَُِٖ َٙ ْٗ َث ِٟ ِ اٛ َٙ ْح

َ
ْٗ ي٠ََْم َوأ ِٟ

 ِ َْ يَُزّك ثِ َو َ٘ ًَا ٌٗ إِِْ ِْل
َ
ْٗ َنَذاٌب أ ُٟ َ ْٗ َول ِٟ قاؿ: فدخل األشعث بن قيس، كقاؿ:  [.ٕٕ]آؿ عمراف: ىجسً

ما ٰبدثكم أبو عبد الرٞبن؟ قلنا: كذا ككذا، قاؿ: ُبَّ أنزلت كانت ٕب بئر ُب أرض ابن عم 
فقلت: إذنا ٰبلف يا رسوؿ اهلل، فقاؿ النيب  ،((بينتك أو يمينو)) :ٕب، قاؿ النيب 
: ((يمين َصْبٍر، يقتطع بها ماؿ امرئ مسلم، وىو فيها فاجر،  من حلف على

 . (ِ)((لقي اهلل وىو عليو غضباف
 ،كُب الركاية األخرل: جاء رجل من حضرموت كرجل من كندة إٔب النيب 

فقاؿ ا٢بضرمي: يا رسوؿ اهلل، إف ىذا قد غلبِب على أرض ٕب كانت أليب، فقاؿ اٍلًكٍنًدمُّ: 
للحضرمي:  ليس لو فيها حق، فقاؿ رسوؿ اهلل ىي أرضي ُب يدم أزرعها 

((، قاؿ: يا رسوؿ اهلل، إف الرجل فاجر ال يبإب فلك يمينوقاؿ: ال، قاؿ: )) ،؟((ألك بينة))
((، فانطلق ليس لك منو إًل ذلكعلى ما حلف عليو، كليس يتورع من شيء، فقاؿ: ))

                                                

[. كقد أخرجو  ٖٕٓ[، كقاؿ: "حسن صحيح"، كأخرجو أيضنا: الطربا٘ب ُب )الكبّب( ]ِّْٕ( أخرجو الَبمذم ]ُ)
(: "ركاه الطربا٘ب ِْٔ/َُ(، )ٗٗ/ّ)  ك. قاؿ ا٥بيثميكذلك الطربا٘ب ُب )الكبّب( عن عبد اهلل بن عمر 

 ُب )الكبّب(، كرجالو ثقات". 
 [.ُّٖ[، مسلم ]ٕٔٔٔ، ٗٓٔٔ، ْْٗٓ، ِّٔٓالبخارم ] ( صحيحِ)
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و لَِيْأُكَلُو ظلًما، أما لئن حلف على مال٤با أدبر: )) ليحلف، فقاؿ رسوؿ اهلل 
 .(ُ)((لَيَػْلَقَينَّ اهللَ وىو عنو ُمْعِرض

كما جاء ُب ا٢بديث: عن   ،طيوّْقىوي من سبع أرضْب من األرض بغّب حقكمن أخذ شيئنا 
من ظلم من األرض يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  سعيد بن زيد 

ين  .(ِ)((شيًئا ُطوَّْقُو من سبع أُر
، فخرجوا يضجوف، كقحطه  أصاب بِب إسرائيل بالءه " : قاؿ مالك بن دينارك 

إٔب نيب من أنبيائهم أف أخربىم: ٚبرجوف إٔب الصعيد بأبداف ٪بسة، كأيد قد  فأكحى اهلل 
اآلف حْب اشتد غضيب عليكم، كلن تزدادكا  ،سفكتم ّٔا الدماء، كمألًب بطونكم من ا٢براـ

 .(ّ)"امِب إال بعدن 
اإلجابة، كقد سددت طرقها با٤بعاصي، كأخذ بعض  ال تستبطئ"كقاؿ بعض السلف: 

 الشعراء ىذا ا٤بعُب فقاؿ:
 ٍب ننساه عند كشف الكركب            ٫بن ندعو اإللو ُب كل كرب     

 .(ْ)!"قد سددنا طريقها بالذنوب            دعاء ػػػػػابة لػػػػػف نرجو إجػػػػػػكي    
كأنت سددت طرقها با٤بعاصي، فلو قد استبطأت اإلجابة، ": قاؿ ابن ا١بوزم 

قد فتحت الطريق، أسرعت. كأنك ما علمت أف سبب الراحة التقول! أك ما ٠بعت قولو 
: ََيَْػْو َِلُ َُمْرًَجا حمس َ َْ َحخَِّق اَّللَّ ٌَ ِ  2َو ْ لََعَ اَّللَّ َِٔكَّ َْ َحَخ ٌَ َْ َخيُْد َل َُيْتَِصُب َو ٌِ  ُّ ْ َويَْرزُك

                                                

 [.ُّٗمسلم ] ( صحيحُ)
 [.َُُٔ[، مسلم ]ِِْٓالبخارم ] ( صحيحِ)
(، َّٕ/ُ[. كانظر: إحياء علـو الدين )ُُُٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ُّ( أخرجو أبو داكد ُب )الزىد( ]ّ)

 (.ِٕٔ/ُجامع العلـو كا٢بكم )
 (.ِٕٕ/ُالعلـو كا٢بكم ) جامع( ْ)
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 َ ُّ إِنَّ اَّللَّ َٔ َخْصُت ُٓ ِ َذ ْمرِه
َ
احمس ،[ّ-ِ]الطالؽ:  ىجس ةَاىُِؼ أ ِ يُْْسً ْمرِه

َ
َْ أ ٌِ َ ََيَْػْو َِلُ  َْ َحخَِّق اَّللَّ ٌَ  ىجسَو

 فمن أراد أف ٘باب دعوتو فليطب مطعمو. .(ُ)"[ْ]الطالؽ:
ا٤باؿ، أم: ذىاب بركتو، أك ىالكو.  ٧بق بركةمن غّب توبة:  كمن آثار أىٍكًل ا٤باؿ ا٢براـ

َُ حمس :قاؿ  اهلل  َد ْٙ َدَُاتِ  َح ُ الرِبَا َويُْرَِب الػٍّ احمٍلقي يشمل احملق بالكلّْية، ف [.ِٕٔ]البقرة: ىجساَّللٍّ
كما جاء ُب ٧بق بركة ا٤باؿ مهما كثر،   ، أكٕبيث يذىب ا٤باؿ من يد ا٤برايب دكف أف ينتفع بو

 .(ِ)((إفَّ الرّْبَا وإف َكثُػَر فإفَّ َعاِقَبَتُو إلى ُقلٍّ ))ا٢بديث: 
َفَقٌة ))يقوؿ:  قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة  اْلَحِلُف َمنػْ

 .(ّ)((لِلسّْْلَعة، َمْمَحَقٌة ِللرّْْبح
 .. ذكره مّبؾ((ممحقة)) :، ككذا-بفتح أكلو كثالثو كسكوف ثانيو-: ((منفقة)قولو: ")

 .أم: ركاجها ُب ظن ا٢بالف ،مظنة كسبب لنفاقها :أم ،-بالكسر-(: (للسلعة))
أم: سبب لذىاب بركة ا٤بكسوب إما بتلف يلحقو ُب مالو، أك  ((ممحقة للبركة))

بإنفاذه ُب غّب ما يعود نفعو إليو ُب العاجل، أك ثوابو ُب اآلجل، أك بقي عنده كحـر نفعو، أك 
 .(ْ)"كرثو من ال ٰبمده، كركم بضم ا٤بيم ككسر ثالثو

فّْ كُب ركاية: ))  كقد تقدـ. .(ٓ)((ُق، ثمَّ َيْمَحقُ إيَّاكم وكثْػَرَة اْلَحِلِف في البيع، فإنَّو يُػنػَ
  

                                                

 (.ُِِا٣باطر )ص: صيد( ُ)
[ ِِِٔ[، كا٢باكم ]َِْٓ[، كأبو يعلى ]َِِْ[، كالبزار ]ّْٕٓ[، كأٞبد ]َّٓابن أيب شيبة ] ( أخرجوِ)

[، كالديلمي ُِّٓرجو أيضنا: البيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب. كأخ
[َّّْ.] 

 [.َُٔٔ[، مسلم ]َِٕٖ( صحيح البخارم ]ّ)
 (.َُٗٗ/ٓ( مرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح )ْ)
 .[َُٕٔ] ممسل ( صحيحٓ)
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 كقد جاء الوعيد الشديد ُب حق من أكل ا٤باؿ ا٢براـ:
:  قاؿ اهلل ُب اآلخرة، كما العذاب األليممن  آكل الربافمن ذلك: جاء ُب جزاء 

خْ حمس
َ
ِٔ َوأ ـِ ْم٠َاَل انلٍّاِس ةِاِْلَا

َ
ْٗ أ ِٟ ْزِٖ

َ
ُٝ َوأ ٠ا َخْٜ ُٟ ُٗ الّرِبَا َوَُْد ُج ْخِذِٞ

َ
ْٗ َنَذاةًا َوأ ُٟ ِْٜ٘ َٚ َخْدَٛا لََِْٖكٌِرِي

ا ًٙ ِْل
َ
 .-كما تقدـ– [ُُٔ]النساء: ىجسأ

 عن عبد اهلل بن عمرك، كما جاء ُب ا٢بديث: الراشي كا٤برتشي كلعن اهلل 
  :قاؿ((لعن رسوؿ اهلل  الرَّاِشي َواْلُمْرَتِشي))(ُ). 

اِشي َواْلُمْرَتِشي في الرَّ كعند البزار كالطربا٘ب ُب )األكسط( ك)الصغّب( بلفظ: ))
 .(ِ)((النَّار

لعن اهلل السارؽ، يسرؽ )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن أيب ىريرة 
 .(ّ)((البيضة فتقطع يده، ويسرؽ الحبل فتقطع يده

لعن اهلل َغيػََّر َمَناَر يقوؿ: )) قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل  كعن علي  
 .(ْ)((األرض

  

                                                

شيبة [، كابن أيب ِٕٕٔ[، كابن ا١بعد ]ُْٗٔٔ[، كعبد الرزاؽ ُب )مصنفو( ]َِّٗأخرجو الطيالسي ] (ُ)
[، كقاؿ: ُّّٕ[، كالَبمذم ]َّٖٓ[، كأبو داكد ]ُِّّ[، كابن ماجو ]ِّٓٔ[، كأٞبد ]ُِٔٔٗ]

[، َُُِْ[، كالطربا٘ب ُب )الكبّب( ]َٕٕٓ[،  كابن حباف ]َُّٕ"حسن صحيح"، كما أخرجو: البزار ]
و أيضنا: [، كقاؿ: "صحيح اإلسناد"، ككافقو الذىيب. كأخرجَٕٔٔ[، كا٢باكم ]ٖٓ[ ك)الصغّب( ]َِِٔ]

 [ كغّبه.ُُْٓالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]
ُب )ا٤بقاصد(  "ركاه الطربا٘ب ُب )الصغّب(، كرجالو ثقات". كقاؿ السخاكم  :قاؿ ا٥بيثمي  (ِ)

 كسنده صحيح". ،(: "ركاه الطربا٘بّّٓ)ص:
 [.ُٕٖٔ[، مسلم ]ٕٗٗٔ، ّٖٕٔالبخارم ] ( صحيحّ)
  كقد تقدـ. [.ُٖٕٗ( صحيح مسلم ]ْ)
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أنو   عن جابًر بًن عبد اهلل، كما جاء ُب ا٢بديث: مرا٣ب بيعى كقد حرَّـى الشَّارعي 
ـَ بيع الخمر)): قاؿ  ((. إف اهلل ورسولو َحرَّ

ـَ بيع الخمر، والَمْيَتِة والخنزير واألصناـكُب لفظ: ))  .(ُ)((إف اهلل ورسولو َحرَّ
لما نزلت اآليات من آخر سورة البقرة في الرّْبَا، ))قالت:   عن عائشةك 

ـَ التجارةَ  ،على الناس  هللقرأىا رسوؿ ا  .(ِ)((في الخمر ثم َحرَّ
لُِعَنِت الخمُر  على )) : يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كعن ابن عمر

عشرة وجوه: لعنت الخمر ِبَعْيِنَها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، وُمْبَتاعها، وعاصرىا، 
 .(ّ)((وُمْعَتصرىا، وحاملها، والمحمولة إليو، وآِكل َثَمِنها

 ما الذم يبيع ا٣بمر كىو مستحل لشرّٔا كبيعها فهو كافر ٦باىر ٗبعصيتو ككفره.أ
 .أكل ا٤باؿ ا٢براـٰبرص غاية ا٢برص على ٘بنب  كقد كاف النيب 

                                                

 [.ُُٖٓ[، كمسلم ]ِْٔٗ، ِِّٔأخرجو البخارم ]( ُ)
 [.َُٖٓ[، كمسلم ]ّْْٓ، ِْْٓ، ُْْٓ، َْْٓ، ِِِٔ،  َِْٖ( أخرجو البخارم ]ِ)
[، كابن األعرايب ّْٕٔ[، كأبو داكد ]َّّٖ[، كابن ماجو ]ْٕٖٕ[، كأٞبد ]ُِِٓٔأخرجو ابن أيب شيبة ]( ّ)

"ركاه أٞبد كابن ماجو، كأليب داكد ٫بوه : ٘ب [. قاؿ الصنعاَُٖٕٕ[، كالبيهقي ُب )الكربل( ]ُْٔ]
بإسناد جيد. كٓب يقل: ))عشرة((، كٓب يقل: ))آكل ٜبنها((. كصحح ا٢بديث: ابن السكن، كُب إسناده عبد 

، قاؿ ُب )التقريب(: مقبوؿ" فتح الغفار ا١بامع ألحكاـ سنة نبينا -أمّب األندلس-الرٞبن بن عبد اهلل الغافقي 
أخرجو "أبو داكد، كفيو عبد الرٞبن بن عبد اهلل الغافقي،  :(. قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُُٓٔ/ّا٤بختار )

 ،بو  عن أنس بن مالك :كزاد: ))كآكل ٜبنها((. كُب الباب ،كركاه ابن ماجوكصححو ابن السكن. 
 عباس كركاتو ثقات، كعن ابن ،كزاد: ))كعاصرىا، كا٤بشَبم ٥با، كا٤بشَبل لو((، ركاه الَبمذم كابن ماجو

  ركاه أٞبد، كابن حباف، كا٢باكم، كعن ابن مسعود  ذكره ابن أيب حاًب ُب )العلل(، كعن أيب
 ،مرفوعنا: ))إف اهلل حـر ا٣بمر، كٜبنها، كحـر ا٤بيتة كٜبنها، كحـر ا٣بنزير كٜبنو((، كركاه أبو داكد  ىريرة

 (.َُِ -ُٗٗ/ْ" التلخيص ا٢ببّب ) كعن عبد اهلل بن عمرك بن العاص
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النيب  قاؿ: مرَّ  عن أنس كاألحاديث ُب ذلك كثّبة، فمنها: ما جاء 
  َّ((كلتهالوًل أني أخاؼ أف تكوف من الصدقة أل))ريق، قاؿ: بتمرة ُب الط(ُ) . 

إني أَلَنْػَقِلُب إلى أىلي، فأجد ))قاؿ:  عن النيب  عن أيب ىريرة ك 
 . (ِ)((على فراشي، فأرفعها آلكلها، ثم أخشى أف تكوف صدقة، فألقيها التَّْمَرَة ساقطةً 

ٍرىةن  :كقاؿ أبو ىريرة  ًٍر الصَّدقة، فجعلها ُب فيو،  منأخذ ا٢بسني بني عىًلي  ٛبى ٛبى
 .(ّ)((؟ِكْخ ِكْخ، اْرـِ ِبَها، َأَما َعِلْمَت أنَّا ًل نأكل الصَّدقة)) :ؿ اهلل فقاؿ رسو 

. كاألدلة أكل ا٤باؿ ا٢براـٰبرصوف غاية ا٢برص على ٘بنب  كقد كاف الصحابة 
غالـ ٱبرج لو   قالت: كاف أليب بكر عن عائشة على ذلك كثّبة، فمنها: 

 ا بشيء فأكل منو أبو بكرفجاء يومن  يأكل من خراجو،  ا٣براج، ككاف أبو بكر
 ، فقاؿ لو الغالـ: أتدرم ما ىذا؟ فقاؿ أبو بكر: كما ىو؟ قاؿ: كنت تكهنت

إلنساف ُب ا١باىلية، كما أحسن الكهانة، إال أ٘ب خدعتو، فلقيِب فأعطا٘ب بذلك، فهذا الذم 
 .(ْ)أكلت منو، فأدخل أبو بكر يده، فقاء كل شيء ُب بطنو

 ا٢بالؿ؛ لسَّلف الصَّاّب ُب التَّورع عن الشُّبهات، ككانوا يىدىعوف بعضكىكذا كاف حاؿ ا
 حرامنا، أك موصالن إٔب ا٢براـ. يكوف أف خشية

                                                

 [.ُِّْالبخارم ] صحيح (ُ)
 [.ََُٕ[، مسلم ]ِِّْالبخارم ] صحيح (ِ)
بفتح الكاؼ -"يقاؿ: كخ كخ   :[. قاؿ القاضي َُٗٔ[، مسلم ]َِّٕ، ُُْٗصحيح البخارم ] (ّ)

كىي كلمة يزجر ّٔا الصبياف عن ا٤بستقذرات، فيقاؿ لو:   -ككسرىا كتسكْب ا٣باء، كٯبوز كسرىا مع التنوين
(، كانظر: شرح النوكم ِّٕ/ّركو كاـر بو" إكماؿ ا٤بعلم شرح صحيح مسلم، للقاضي عياض )كخ، أم: ات

 (.َُِٓ/ٓ(، شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )ُٕٓ/ٕعلى صحيح مسلم )
 [.ِّْٖصحيح البخارم ] (ْ)
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ا ٩با حذرن  ؛لف: ال يبلغ العبد حقيقة التقول حٌب يدع ما ال بأس بوقاؿ بعض السَّ قد ك 
أف نقع ُب  ٨بافة ؛ا من ا٢بالؿكنا ندع سبعْب بابن   : كقاؿ بعض الصحابة بو بأس.

 .(ُ)باب من ا٢براـ
 . كلكن بعضو أطيب من بعض ،كا٢بالؿ كلو طيب

اعلم أف ا٢براـ كلو ُب )اإلحياء(، فقاؿ: " درجات الورع كقد ذكر اإلماـ الغزإب 
كلكن بعضو أطيب من بعض،  ،لكن بعضو أخبث من بعض، كا٢بالؿ كلو طيب ،خبيث

  :فمنو: ى درجاتكلذا كاف الورع عن ا٢براـ عل ؛كأصفى من بعض
  .الورع عن كل ما ٙبرمو فتاكل الفقهاء - ُ

  :كمنو
  .الورع عما يتطرؽ إليو احتماؿ التحرٙب - ِ

  :كمنو
 ؛كىو ترؾ ما ال بأس لو ،كلكن ٱباؼ منو أداؤه إٔب ٧بـر ،ما ال شبهة ُب حلو - ّ

  .٨بافة ٩با بو بأس
  :كمنو

كال على  ، كلكنو يتناكؿ لغّب اهلل ،ما ال ٱباؼ منو أف يؤدم إٔب ما بو بأس - ْ
 أك تتطرؽ إٔب أسبابو ا٤بسهلة لو كراىية أك معصية. ، نية التقوم بو على عبادة اهلل

الورع لو أكؿ كغاية، كبينهما درجات ُب االحتياط، ككلما كاف اإلنساف أشد كقاؿ: 
 .(ِ)اا على الصراط، كأخف ظهرن ا كاف أسرع جوازن كرعن 

                                                

 (.َٔٓ-َٓٓ/ٓ) ٤بعات التنقيح(، ِّّ/ُ) الرسالة القشّبية(، ِٓ/ِ) مدارج السالكْبانظر:  (ُ)
 (.ٖٖ)ص: ٨بتصر منهاج القاصدين (،ُِِ -ُُِ)ص: موعظة ا٤بؤمنْب(، ْٗ/ِانظر: إحياء علـو الدين ) (ِ)
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مراتب التقول، فبْب ُب البداية معُب: التقول،  :)تفسّبه(ُب  كذكر األلوسي 
  ،االصيانة مطلقن  ، كىي:الوقايةكأهنا ُب اللغة من 

  .صيانة ا٤برء نفسو عما يضر ُب اآلخرةكأهنا ُب االصطالح الشرعي: 
  ؛لتعدد مراتب الضرر ؛كا٤براتب متعددةٍب ذكر مراتب التقول، فقاؿ: 

 .التوقي عن الشرؾ :فأوًلىا
 .-كمنها اإلصرار على الصغائر- التجنب عن الكبائر :والثانية
 .(ُ)...إٔب آخر ما ذكره..ا ٩با بو بأسحذرن  ؛ما ال بأس بو: أف يدع العبد والثالثة

 (ِ)((وبينهما مشبهات ،والحراـ بين ،الحالؿ بين)) :قاؿ النيب قد ك 
فيو " :جر ((، قاؿ ا٢بافظ ابن حْب.. اوالحراـ بين ،الحالؿ بين)) :قولو

ألف الشيء إما أف ينص على طلبو مع الوعيد  ؛كىو صحيح ،تقسيم األحكاـ إٔب ثالثة أشياء
  .أك ال ينص على كاحد منهما ،أك ينص على تركو مع الوعيد على فعلو ،على تركو

  .ا٢بالؿ البْب :فاألوؿ
  .ا٢براـ البْب :والثاني

  .كيشَبؾ ُب معرفتو كل أحد ،بيانوال ٰبتاج إٔب  :أم ((الحالؿ بين)) :فمعُب قولو
كما كاف ىذا سبيلو ينبغي  ،فال يدرل ىل ىو حالؿ أك حراـ ،٣بفائو ؛مشتبو :والثالث

 فقد أجر ا فقد برمء من تبعتها كإف كاف حالالن ألنو إف كاف ُب نفس األمر حرامن  ؛اجتنابو
كاألكالف قد يرداف  ،حةا كإباألف األصل ُب األشياء ٨بتلف فيو حظرن  ؛على تركها ّٔذا القصد

 .(ّ)"كإال فهو من حيز القسم الثالث ،فإف علم ا٤بتأخر منهما ،اٝبيعن 

                                                

 (.ُُُ/ُانظر: ركح ا٤بعا٘ب )( ُ)
 [. ُُْٖ[، مسلم ]ُْٔٗ، ِٓالبخارم ] ( صحيحِ)
 (.ُِٗ/ْالبارم ) فتح (ّ)
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أك  ،يركف أف الدنو من ا٤بنكر أشد من الدنو من النار ا٤بلتهبة  كالعارفوف باهلل
  .(ُ)أك ا٢بشرات السامة" ،الوحوش ا٤بغتالة

كعرضو، كأف يأخذ  لدينو راءةب الشبهات؛ يتقي ٤بن أراد السالمة كالعافية أف فينبغي
باألحوط ما أمكن حٌب يكوف أبعد ما يكوف عن ا٢براـ كما يوصل إليو، كيسعد با٢بالؿ، 

 .النّباف من فيحيا حياة طيبة، كينجو ُب اآلخرة
 من ٫بو: (رؽ الموصلة إلى أكل الماؿ الحراـالط)كينبغي االحَباز  عن 

 ،والتزوير، والتيريرلعيب، إخفاء اك ،اليش والخداع، وإخفاء الحقيقة أ.
 .والتدليس

 

 الرشوة. ب.
 

 الحلف الكاذب. ج.
 

 عدـ تحري الحالؿ: د.
يوشك أف إف عدـ ٙبرم ا٢بالؿ يؤدم إٔب الوقوع ُب ا٢براـ، فمن حاـ حوؿ ا٢بمى 

 .يرتع فيو
 ا٢براـ السالك يصادؼ ال البعد الشبهات؛ حٌب إٔب أرشد النيب  كقد

و، ومن )): قاؿ كيضل،  فيعثر احملض، فمن اتقى الشُّبُػَهاِت استبرأ لدينو وعُر

                                                

، ا٘باىات التفسّب ُب القرف الرابع عشر (،ٕٔ-ْٔ/ِ) العقاد سعد ٞبد، ألضياء األكواف ُب تفسّب القرآفانظر:  (ُ)
 (.َِْ/ُأ.د فهد الركمي )
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وقع في الشُّبُػَهاِت وقع في الحراـ، كالراعي يرعى حوؿ الحمى يوشك أف يرتع فيو، أًل 
 .(1)((وإف لكل ملك ِحَمى، أًل وإف ِحَمى اهلل محارمو

 

 .الجهل بفقو المهنة، وبخطورة أكل الماؿ الحراـ وعاقبتو ىػ.
 

 متعددة، فمنها:(، كىي صور أكل الماؿ الحراـ) ّب منكقد تقدـ بياف كث
 . السرقة أ.

 . التعدي علي الماؿ العاـو  اليلوؿ ب.
 الربا.ج. 
 والمستضعفين. والتطاوؿ على أمواؿ الضعفاءأكل ماؿ اليتيم  د.
 :والبخس في الميزاف ،في الكيل التطفيف ىػ.
 . الكسب الخبيث و.

ه خطرنا: ما يتعدل الضرر فيو إٔب كثّبين، من كىو متفاكت من حيث ا٣بطر، فمن أشد
٫بو: بيع السالح لألعداء أك للمفسدين كآّرمْب، كمن ٫بو: بيع ا٤بخدرات كا٣بمور...إٔب 

  غّب ذلك.
 استيالؿ الوظيفة في التكسب غير المشروع: ز.

 كمن ذلك: أخذ أمواؿ من ا٤براجعْب مقابل امتيازات ٫بو: تعجيل إ٪باز ا٤بعامالت     
 أك غّب ذلك. -مثالن -

 كمن ذلك: الرشوة.
 كمن ذلك: التسَب على الفاسدين.

                                                

 [. ُٗٗٓصحيح مسلم ] [،ِٓصحيح البخارم ] (ُ)
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كمن ذلك: استغالؿ الوظيفة ُب أعماؿ ال صلة ٥با بالعمل ا٤بوكل إٔب العامل، كدكف 
 إذف من ربّْ العمل. 

كمن ذلك: استغالؿ أجهزة كأدكات العمل ُب مصاّب شخصية دكف إذف من ربّْ 
 إٔب غّب ذلك. -مثالن –طابعة العمل، من ٫بو: استخداـ ال

 عدـ إتقاف العمل: ح.
إف العمل أمانة، كاإلنساف مسؤكؿ كمؤٛبن ُب عملو أف يتمو على أكمل كجو، كأف 
يكوف فقيهنا ٗبهنتو، كأف تكوف يده على ما يوكل إليو يد أمانة، كأف يكوف كفأ قد تبوأ ما ىو 

 يس لو، أك أخذ ما ال يستحقو، أك ُب تضييعأىل لو، كٓب يتعدَّ على أحد ُب التَّسوًُّر على ما ل
 بو. ا٤بكلف الشغل مصلحة غّب ُب العمل أكقات

التعلل بأعذار كاذبة؛ ألجل الخروج من العمل لساعات أو ألياـ مع استيفاء  طػ.
 الراتب غير منقوص.

 :التسوؿ وسؤاؿ الناس بال حاجة أو ُرورة ي.
الناس كعنده ما يغنيو. كقد جاء  فمن الناس من يذؿ نفسو ألجل ا٤باؿ، كيطلب من

قاؿ: قاؿ رسوؿ   عن عبد اهلل بن مسعودُب ا٢بديث:  ُب ذلك كعيد شديد، فقد جاء
في وجهو  (ُ)من سأؿ الناس ولو ما يُػْيِنيِو جاء يـو القيامة وَمْسأَلَُتوُ )): اهلل 

ا، خمسوف درىمً ))، قيل: يا رسوؿ اهلل، كما يغنيو؟ قاؿ: ((ُخُموٌش، أو ُخُدوٌش، أو ُكُدوحٌ 
 . (ِ)((أو قيمتها من الذىب

                                                

 أم: أثرىا. (ُ)
، [َٓٔ] م، كالَبمذ[ُِٔٔ]أبو داكد ك ، [َُْٖ]، كابن ماجو [َِْٕ]أٞبد ك  [،ُّٗابن أيب شيبة ] أخرجو (ِ)

، [ْٖٕ] ي، كالشاش[ُْٕٗ]كا٢باكم [، ِِٗٓكالنسائي ] ،[ُُّٗ]ا: البزار . كأخرجو أيضن "حسن"كقاؿ: 
 [.َُِّٕ] يكالبيهق [،ُُٖٔٔب )األكسط( ] كالطربا٘ب
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 :حبشي بن جنادة السلوٕب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل : عن ابن خزٲبةكعند 
: ((من سأؿ ولو ما يينيو فإنما يأكل الجمر)) من سأؿ من غير )). كقاؿ زيد بن أخـز

  .(ُ)((فقر، فإنما يأكل الجمر
تعس )) :قاؿ: يقوؿ النيب  عن النيب  عن أيب ىريرة ك 

ي، وإف لم يعط لم  عبد الدينار، والدرىم، والقطيفة، والخميصة، إف أعطي ُر
 . (ِ)((يرض

 المماطلة في سداد الدين مع القدرة واًلستحقاؽ: ؾ.
إف من صور أكل ا٤باؿ ا٢براـ، كىو من الظلم للنفس كالناس: ا٤بماطلة ُب أداء ا٢بقوؽ 

 النية إضمار مع كالدين، السلف بقصد سالنا أمواؿ مع القدرة، فمن الناس من يأخذ أخذ
ٔا حمس :ذلك.  كقد قاؿ اهلل  ُب التهاكف أك ُب الوقت احملدد، السداد بعدـ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
يَا أ

ٔهُ  َجٍو ُمَصَمًّ ـَاْنخُُت
َ
ٍَ إََِل أ ًْ ةَِديْ   [.ِِٖ]البقرة: ىجسإَِذا حََدايَنُْخ
من أخذ أمواؿ ))قاؿ:  عن النيب  عن أيب ىريرة كُب ا٢بديث: 

 .(ّ)((الناس يريد أداءىا أدى اهلل عنو، ومن أخذ يريد إتالفها أتلفو اهلل
َمْطُل ا٢بديث: )) كما جاء ُبمن الظلم: ا٤بماطلة ٕبق الغّب مع القدرة على الوفاء،  ف

 .(ْ)((اليَِنيّْ ظُْلم
 اليصب. ؿ.

  

                                                

 [.ِْْٔ] صحيح ابن خزٲبة (ُ)
 .كىلك شقي :((تعس))ك[. ّْٓٔ، ِٕٖٖ، ِٖٖٔالبخارم ]( صحيح ِ)

 [.ِّٕٖالبخارم ] صحيح (ّ)
 [.ُْٔٓ[، مسلم ]ََِْ، ِِٖٖ، ِِٕٖ( صحيح البخارم ]ْ)
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 :أكل ماؿ اليير في الميراث  ـ.
 :  . أمواؿ الناس بالباطل أكلكىو ٩با يندرج ٙبت عمـو

أكل ماؿ األجير، ويدخل فيو: المماطلة في أداء حق األجير مع القدرة  ف.
 واًلستحقاؽ:

األجراء كا٤بستخدمْب ببخسهم حقوقهم، أك تأخّب أجرىم، أك ظلم  :ظلمفمن أعظم ال
 عن النيب  عن أيب ىريرة  (:الصحيح)٤با جاء ُب  ؛إىانتهم بقوؿ أك فعل

هلل تعالى: ثالثة أنا خصمهم يـو القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع قاؿ اقاؿ: ))
 .(ُ)((ا فأكل ثمنو، ورجل استأجر أجيًرا فاستوفى منو ولم يعطو أجرهحرِّ 

 .من األرض بيير حقشيًئا من أخذ  س.
عدـ اًللتزاـ بنظاـ العمل المقرر من قبل الدولة أو رب العمل، من نحو:  ع.

 .-مثاًل –لمستحقات في مقابل الخدمات العامة، كأجرة المواصالت التهرب من دفع ا
 اليش والتدليس في المعامالت: ؼ.

 جاء ُب ا٢بديث:عن الغش كالتدليس ُب ا٤بعامالت، كما  كقد هنى النيب 
رىًة طعاـ فأدخل يده فيها،  مرَّ  أف رسوؿ اهلل   عن أيب ىريرة على صيبػٍ

أصابتو السماء يا رسوؿ  :قاؿ ((،؟ذا يا صاحب الطعاـما ى)) فقاؿ: فنالت أصابعو بلالن 
 .(ِ)((أفال جعلتو فوؽ الطعاـ كي يراه الناس، من َغشَّ فليس ِمنّْي))اهلل، قاؿ: 

رىة : قاؿ األزىرم .-بضم الصاد كإسكاف الباء- ((صبرة)قولو: ) الكومة  :الصُّبػٍ
نو قيل للسحاب فوؽ كم .إلفراغ بعضها على بعض ؛٠بيت صربة ،آّموعة من الطعاـ

                                                

 [. َِِٕ، ِِِٕ( صحيح البخارم ]ُ)
 [.َُِلم ]مس صحيح( ِ)
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صىًبّب :السحاب
رىةي  .(ُ)  :كعن ابن دريد .غيٍرفىةو كىغيرىؼو  مثل: ،صيبػىره  :الطَّعاـ ٝبعها منكالصُّبػٍ

 .(ِ)"بال كيل كال كزف :أم ،اشَبيت الشيء صربة
أنو ليس  :كمعناه عند أىل العلم" :قاؿ اإلماـ النوكم ((. فليس ِمنّْي))كقولو: 

كما يقوؿ الرجل لولده إذا ٓب   ،كحسن طريقتنا ،تدل بعلمنا كعملناكاق ،٩بن اىتدل ّٔدينا
 .(ّ)"كىكذا القوؿ ُب كل األحاديث الواردة بنحو ىذا القوؿ ،لست مِب :يرض فعلو

يرد بو نفيو عن دين اإلسالـ، إ٭با أراد أنو ترؾ  "ٓب أنو : الطييب ك٫بوه قوؿ
 ريد بو ا٤بوافقة كا٤بتابعة، قاؿ اهلل متابعتنا، ىذا كما يقوؿ الرجل لصاحبو: أنا منك، ي

ٌِِّنِ حمس: ا عن إبراىيم إخبارن   ُّ َْ حَتَِػِِن ـَإَُِّ ٍَ  .(ْ)"[ّٔ]إبراىيم:  ىجسَذ
 المكس. ص.
 أكل الخبيث المحـر من الطعاـ: ؽ.

ُم حمس :ككل ٧بـر فهو خبيث حقيقة أك حكمنا. قاؿ اهلل  يَْخُث َوالَّ ٍَ ْ ًُ ال ْج َغيَيُْس ٌَ ُخّرِ
 ًُ  َوَِلْ

َ
ا أ ٌَ ّدِيَُث َواَلَِّفيَدُث َو ََتَ ٍُ ْ ٔذَةُ َوال ْٔكُ ٍَ ْ َِْخَِِلُث َوال ٍُ ْ ِ ةِِّ َوال ِْوَّ ىَِؾْْيِ اَّللَّ

ُ
ا أ ٌَ تُُع اْْلِْْنِيرِ َو َزَو الصَّ

ْزَلمِ 
َ
ٔا ةِاْْل ٍُ ْن تَْصَخْلِص

َ
ا ذُةَِح لََعَ اَلُُّػِب َوأ ٌَ ًْ َو يْخُ ا ذَنَّ ٌَ  َوَل حمس :كقاؿ  [،ّ]ا٤بائدة: ىجسإِلَّ 

ُّ ىَفِْصقٌ  ِ َغيَيِّْ ِإَوَُّ ًُ اَّللَّ ًْ يُْذَنرِ اْش َ ا ل ٍَّ ٔا ِم ُزيُ
ْ
 [.ُُِ]األنعاـ: ىجسحَأ

                                                

منصور األزىرم ا٥بركم  ، أليبالزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي (،َُٗ/ِشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ُ)
  (.ُٕٔ )ص: ٙبرير ألفاظ التنبيو(، َُْ)ص:

 ا٤بصباح ا٤بنّب(، َٕٕ/ِ( )(، الصحاح، للجوىرم، مادة: )صربُِّ /ُ، البن دريد )ٝبهرة اللغةانظر: ( ِ)
 (.ُّّ/ُ) ا٤بصباح ا٤بنّب(، ّّْ/ّ) ا٤بخصص(، ْٗٓ/ُ) البن فارس ،٦بمل اللغة(، ُّّ/ُ)

 (.َُٗ/ُشرح النوكم على صحيح مسلم ) (ّ)
 (.ُُِٓ/ٕ) الكاشف عن حقائق السنن (ْ)
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ًُ اْْلََتانَِد حمس: ُب تفسّب قوؿ اهلل  قاؿ الز٨بشرم   ]األعراؼ: ىجسَوُيَدّرُِم َغيَيِْٓ

  ك٢بم ا٣بنزير، كما أىل لغّب اهلل ،كا٤بيتة ،الدـ :من ٫بو ،ما يستخبث: "ا٣ببائث [:ُٕٓ
 . (ُ)"ةثبا كالرشوة كغّبٮبا من ا٤بكاسب ا٣ببيأك ما خبث ُب ا٢بكم، كالرّْ  ،بو

ًُ حمس : قولو : كقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب  ِٓ ّيَِتاِت َويَُدّرُِم َغيَيْ ًُ اىفَّ ُٓ َ َوُيِدوُّ ل
أم: ٰبل ٥بم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر، كالسوائب، كالوصائل، " ىجساْْلََتانَِد 

  .(ِ)"اـ، ك٫بو ذلك، ٩با كانوا ضيقوا بو على أنفسهم، كٰبـر عليهم ا٣ببائثكا٢ب
  .ا٤بطاعم النافعة للعقوؿ كاألخالؽ :فالطيبات الٍب أباحها ىي": كقاؿ ابن تيمية 

ألهنا تفسد  ؛كما أف ا٣بمر أـ ا٣ببائث  ،الضارة للعقوؿ كاألخالؽ :كا٣ببائث ىي
 الطيبات الٍب يستعينوف ّٔا على عبادة رّٔم :قْبللمت  فأباح اهلل ،العقوؿ كاألخالؽ
 كأمرىم  ،كحـر عليهم ا٣ببائث الٍب تضرىم ُب ا٤بقصود الذم خلقوا لو ،الٍب خلقوا ٥با

بو   فمن أكلها كٓب يشكر ترؾ ما أمر اهلل ،كهناىم عن ٙبرٲبها ،مع أكلها بالشكر
. فاستحق العقوبة ، فقد تعدل حدكد اهلل -كالرىباف-كاستحق العقوبة. كمن حرمها 

ًْ إِيَّاهُ حمس :قاؿ  ِ إِْن ُنُِْخ ًْ َواْطُهُروا َّلِلَّ َِاُز ا َرزَْر ٌَ ّيَِتاِت  ـَ  َْ ٌِ ٔا  ٔا ُُكُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
يَا أ

إف اهلل ))أنو قاؿ:  عن النيب  (:الصحيح)كُب ا٢بديث  [،ُِٕ]البقرة: ىجسَتْػُتُدونَ 
ى عن العبد أف يأكل األكلة فيح أو يشرب الشربة فيحمده  ،مده عليهاليُر

  .(ّ)((يهاعل
  

                                                

 (.ُٓٔ/ِ) الكشاؼ (ُ)
 (.ْٖٖ/ّتفسّب ابن كثّب ) (ِ)
 [.ِّْٕ( صحيح مسلم ]ّ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

613 

 

ًَّ حمس :كقاؿ  ،(ُ)((الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر))كُب حديث آخر:  ُث
 ًِ َِ اَلَّػِي هٍِذ َغ ٌَ ْٔ ََّ يَ ىُ

َ
 ،ا كيعاقب من فعلوفإنو ال يبيح شيئن  ،عن شكره :أم ،[ٖ]التكاثر: ىجسىَتُْصأ

كعما حرمو عليو: ىل فرط بَبؾ مأمور أك فعل  ،عوكلكن يسألو عن الواجب الذم أكجبو م
ًْ َوَل تَْػَخُدوا حمس :كما قاؿ   ،٧بظور ُ ىَُس َخوَّ اَّللَّ

َ
ا أ ٌَ ّيَِتاِت  ـَ ٔا  ٔا َل َُتَّرُِم ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
يَا أ

 ََ ْػَخِدي ٍُ ْ َ َل ُُيِبُّ ال  .(ِ)"فنهاىم عن ٙبرٙب الطيبات [،ٕٖ]البقرة: ىجسإِنَّ اَّللَّ
ما تستطيبو األذكاؽ من األطعمة، كتستفيد منو التغذية  :الطيب" فسّب ا٤بنار(:كُب )ت

ما ٛبجو الطباع  :النافعة، كمن األمواؿ ما أخذ ٕبق كتراض ُب ا٤بعاملة، كا٣ببيث من األطعمة
كا٤بيتة كالدـ ا٤بسفوح، أك تصد عنو العقوؿ الراجحة لضرره ُب   ،االسليمة كتستقذره ذكقن 

على  كالذم يذبح للتقرب بو إٔب غّب اهلل   ،، أك لضرره ُب الدين..كا٣بنزير  ،البدف
كالذم  -أم: ال ما يذبح لتكرٙب الضيفاف؛ من صغّب ككبّب أك أمّب أك سلطاف-سبيل العبادة 

 كالبحّبة كالسائبة كالوصيلة -  ٰبـر ذٕبو أك أكلو لتشريع باطل ٓب يأذف بو اهلل
 .-كا٢بامي

 ،كا٣بيانة ،كالسرقة ،كالغلو ،كالرشوة ،كالربا  ،يؤخذ بغّب ا٢بقما  :كا٣ببيث من األمواؿ
 كالسحت.  ،كالغصب

  

                                                

(: "علقو البخارم، كأسنده الَبمذم كحسنو، كابن ماجو، كابن حباف، من ُُِْ)ص: قاؿ العراقي (  ُ)
 البوصّبمكقاؿ  كركاه ابن ماجو من حديث: سناف بن سنة، كُب إسناده اختالؼ". . حديث أيب ىريرة
 ( )سناف بن ا٢بديث عن  انفرد ابن ماجة ّٔذا ،ىذا إسناد صحيح رجالو ثقات(: "ّٖ/ُِب )الزكائد

كلو  ،اسناف بن سنة أيضن  :من حديث (مسنده)ركاه أٞبد ُب  ،كليس لو شيء ُب الكتب ا٣بمسة األصوؿ ،سنة
كالَبمذم ُب  (مستدركو)كا٢باكم ُب  (،صحيحيهما)ركاه ابن خزٲبة كابن حباف ُب  ،أيب ىريرة :شاىد من حديث

 ٦بزكمنا بو". اتعليقن  (صحيحو)كالبخارم ُب  (،سننو)كابن ماجة ُب  (،جامعو)
 .(ُُٖ -َُٖ/ُٕ( ٦بموع الفتاكل )ِ)
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عقوبة ٥بم كما قاؿ:  ؛حـر على بِب إسرائيل بعض الطيبات كقد كاف اهلل 
ًْ حمس ُٓ َ ِخيَّْج ل

ُ
ّيِتَاٍت أ ـَ  ًْ َِا َغيَيِْٓ ٌْ اُدوا َخرَّ َْ  ََ ِي ََ اَّلَّ ٌِ وا ىم . كحرم[َُٔ]النساء: اآلية ىجسـَتُِظيٍْم 

عليهم، كأحلوا ألنفسهم أكل أمواؿ غّب  على أنفسهم طيبات أخرل ٓب ٰبرمها اهلل 
عنهم بعد ذكر استحالؿ بعضهم أكل ما يأٛبنهم  اإلسرائيليْب بالباطل، كما حكى اهلل 

ِ حمسعليو العرب ذلك بأهنم  ِيَِّْي َشبِيٌو َويَُلٔلَُٔن لََعَ اَّللَّ ٌّ
ُ
َِا ِِف اْْل ٔا ىَيَْس َغيَيْ ُ ًْ كَال ُْ  اىَْهِذَب َو

ٔنَ  ٍُ  . (ُ)"[ٕٓ]آؿ عمراف: ىجسَحْػيَ
يَِّتاتِ حمس (: "فإنو السعدمكُب )تفسّب  ًُ اىفَّ ُٓ َ من ا٤بطاعم  ىجسُُيِوُّ ل
ًُ اْْلَتَانَِد حمس كا٤بشارب، كا٤بناكح. ِٓ من ا٤بطاعم كا٤بشارب كا٤بناكح، كاألقواؿ  ىجسَويَُدّرُِم َغيَيْ

 .(ِ)"كاألفعاؿ
 من الشراب، كالمسكرات: شرب الخبيث المحـر ر.

 التعامل بالبيوع المحرمة والفاسدة: ش.
 : منها، (للبيوع المحرمة صور كثيرة)ك

ة يأكل الماؿ بالباطل ف  .(لربا، والميسركما في )ا ،المعاُو
ين أو كالىما محرمً  ومنها: . كا٣بمر ،كا٣بنزير ،كالدـ ،كبيع ا٤بيتة  ،اإذا كاف أحد العُو

 . (ّ)((وثمن الدـ ،ثمن الكلبعن   نهى النبيكقد ))
آّالت كالصحف األشرطة كاألسطوانات ك  ، كبيعومنها: بيع ما كاف وسيلة إلى محـر

 .ا٣بليعة الٍب تدعو إٔب التهتك كالفجور
  

                                                

 (.ّٖ/ٗتفسّب ا٤براغي )كانظر: (، ُٕٗ/ٗتفسّب ا٤بنار ) (ُ)
 (.َّٓ)ص: السعدم تفسّب (ِ)

 [.َِٖٔم ]صحيح البخار  (ّ)
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؛ ألف بيعو منهم من باب اإلعانة على (ُ)إف علم بيع السالح من أىل الفتنة :ومنها
 .(ِ)اإلٍب كالعدكاف

ألهنا ؛ ع من أىل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدىابيع السالح والكرا و 
 :كالكراع ،فيمنع من ذلك ،على قتاؿ ا٤بسلمْب ة ٥بمتقوي ذلك ألف ُب ؛على شرؼ النقض

 .(ّ)ككذا كل ما فيو تقوية ٥بم، كا٢بديد، كالعبيد، ك٫بو ذلك .ا٣بيل
ا٤بسلمْب حكم كحكم بيع السالح ٩بن يقاتل ّٔا " : بن رشداأبو الوليد كقاؿ 

 .(ْ)"ا من ا٤بسلمْببيع العنب ٩بن يعصره ٟبرن 
 ،ٰبـر بيع السالح ٤بن يعلم أنو يريد قطع الطريق على ا٤بسلمْب"ك  (:مواىب ا١بليلكُب )

 .(ٓ)"أك إثارة الفتنة بينهم
٤با فيو من  ؛فأما بيع السالح على أىل ا٢برب فحراـ" : ا٤باكردمكقاؿ اإلماـ 

 .(ٔ)" على أىل دين اهلل  تقوية أعداء اهلل
  

                                                

رح كنز الرائق ش " البحرإف علم البائع أف ا٤بشَبم منهم :إف علم( أم)قولو: . ك مشل البغاة كقطاع الطريق كاللصوص (ُ)
  .(ِٖٔ/ْ) رد احملتار على الدر ا٤بختار (،ُٓٓ/ٓ) الدقائق

تبيْب  (ِّّ/ٓ) بدائع الصنائع(، ُْْ/ِ) ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم(، ُِْ)ص: ا٤ببتدم بدايةانظر:  (ِ)
 (.ُٕٓ)ص: ملتقى األٕبر (،ُْٓ/ٓ) البحر الرائق (،ِٔٗ/ّ) ا٢بقائق

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق(، ُِِ/ْ) االختيار لتعليل ا٤بختار(، ِّٖ/ِ)بتدم ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤بانظر:  (ّ)
 (.ُِّ/ْ) اللباب ُب شرح الكتاب(، ٖٔ/ٓ)

 (.ُْٔ/ُٖ) البياف كالتحصيل (ْ)
 (.ِْٓ/ْ) مواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل (ٓ)
 (.َِٕ/ٓ) ا٢باكم الكبّب (ٔ)
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كأطلق األئمة أقوا٥بم بأف بيع السالح من أىل ا٢برب ال ينعقد؛  كقاؿ إماـ ا٢برمْب: "
 ألهنم ال يقتنوهنا إال ٤بقاتلة ا٤بسلمْب. ىذا ىو الظاىر. كمن أصحابنا من جرل على القياس

 .(ُ).."كصححو
قاؿ  .سالح مكركهبيع السالح ٤بن عرؼ عصيانو بال" :كقاؿ اإلماـ النوكم 

كأما بيع السالح ألىل ا٢برب فحراـ  .كالبغاة ،قاطع الطريق :يدخل ُب ذلك :أصحابنا
 .(ِ)"كلو باعهم إياه ٓب ينعقد البيع على ا٤بذىب الصحيح ،باإلٝباع

بيع التاجر اللحم الفاسد، والتالعب في تاريخ صالحية المنتجات  ومنها:
وابط الشريعة اإلسالمية، أو كانت فيو شوائب من اليذائية، أو بيع لحم لم يذبح وفق ُ

إٔب غّب ....الحمر األىليةلحم الخنزير أو ما ًل يحل أكلو، وبيع لحم الكالب والقطط و 
 من أنواع البيوع احملرمة كالفاسدة الٍب بسط الفقهاء أحكامها ُب )كتب الفقو(.

: )ا٣بيانة صورىا كقد تقدـ بياف كثّب ٩با سبق، كقد فصلت القوؿ ُب ذلك ُب كتاب
 .كأحكامها كآثارىا ُب ضوء الكتاب كالسنة(

 
 

                                                

 (.َِٖ/ٓ) هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب (ُ)
 (.ّْٓ/ٗ) ا٤بهذب آّموع شرح (ِ)
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: أف ، فالكل يسعى كٰبب من متاع الدنياكل إنسافل كغاية السعادة كالنعيم مطلبإف 
كزكجة  ،كمالبس فاخرة ،كطعاـ شهي يكوف لو مسكن كاسع، كمركب ىِبء، كماؿ كافر،

 حسناء ٝبيلة.
ُب كتابو الكرٙب ٝبلة من الشهوات كا٤بلذات الٍب يستمتع ّٔا الناس  كقد ذكر اهلل 

بْب أف ُب حياهتم الدنيا، كتتطلبها الغرائز اإلنسانية على سبيل االمتناف كالتذكّب ّٔا، إالَّ أنو 
ُب اآلخرة؛ حثِّا لإلنساف على عدـ  ىناؾ ما ىو أكٔب منها، كىو ما عند اهلل 

االسَبساؿ كاإلغراؽ ُب ىذه الشهوات الٍب ٙبوؿ بينو كبْب ما ىو أكٔب، كما أف االسَبساؿ ُب 
فال ينبغي ٥بم أف ٯبعلوا  الشهوات لو مضار ظاىرة كباطنة كحسية كمعنوية كفردية كاجتماعية، 

ٕبيث يشغلهم عن االستعداد ٤با ىو خّب منو ُب  ،هم ُب ىذا ا٤بتاع القريب العاجلكل ٮب
َْٜفرَةِ حمس. قاؿ عزَّ من قائل: اآلجل َِ ُٙ ْ ـِْيِ ال َٜا َِ َٚ إنَِّصاءِ َواِْلَننَِي َوإْ ِ٘ ٠َاِت  َٟ ٍّٜاِس ُخبَّ الظٍّ َٚ لِٖ ِ ُزيّ

ثِ وَ  َ٘ َص٠ٍّ ُٙ ْ ِٔ ال ثِ َواْْلًَْ ِب َوإٍِْؾٍّ َٞ َٚ اَّلٍّ ُ ِنَْٜدهُ ِ٘ ًَا َواَّللٍّ جْ ِ ادلَّ خَاُع اْْلًََاة َ٘  َّ ِ جَْهاِم َواْْلَرِْث َذل
َ َْ ا

آِب  َٙ ْ ُٚ ال ا  <ُخْص َٟ ِ ْٚ ََتْخ ِ٘ ٍّٜاٌت َِتْرِي  ْٗ َج ِٟ ِ ٠ْا ِنَْٜد َربّ َِ َٚ اتٍّ ِي ْٗ لَِّلٍّ ْٚ َذُِٕس ِ٘ ْْيٍ 
ْٗ ِِبَ ُؤَٛبِّئُُس

َ
ْٔ أ ُُ

ْزَواجٌ 
َ
ا َوأ َٟ َٚ ذًِ اُر َخادِلِي َٟ جْ

َ َْ ُ ةَِػٌْي ةِإْهَِتادِ  ا ِ َواَّللٍّ َٚ اَّللٍّ ِ٘ َرةٌ َورِْؽ٠َاٌن  ٍّٟ َف -ُْ]آؿ عمراف: ىجس?ُ٘
ُٓ.] 

كٛبهيد  ،ُب نفوسهمحبّْ ىذه الشهوات كتزينها  ٤با فطر عليو الناس منفهذا بياف 
ما فطر  فإف اهلل  ؛توىميي قد ُب نفسها كما  ذمهاال لبياف  ،لتذكّبىم ٗبا ىو خّب منها

،ى شيء الناس عل َّ حمس ا ٥با كما قاؿ:بل موافقن  ،ا لفطرتوكال جعل دينو ٨بالفن  مذمـو َٟ ْٗ وَْج ُِ
َ
ٌَأ
 ِ ًّ َِ ُٚ إْ َّ ادّلِي ِ ِ َذل َِ اَّللٍّ

َٔ ِْلَْٖ َْ َتتِْدي ا  َٟ ٍِِّٕت َذَفَر انلٍّاَس َنًَْٖ ِ ا ا ٌِْفرََت اَّللٍّ ًٍ ِٚ َخًِٜ ٍّٚ لِِّلِي ُٗ َوَِٕس
٠ُٙنَ  َْ َحْهَٖ ْزََثَ انلٍّاِس 

َ
: ىجسأ  [.َّ]الرـك

فأفنوا ُب سبيلو أنفسهم، كضيَّعوا حقوقنا ، العاجلكمن الناس من شغلهم النعيم الدنيوم 
 ككاجبات.
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َغ حمس  :من يؤثر الدنيا على اآلخرة فقاؿ  كقد توعد اهلل  ـَ  ْٚ َ٘ ا  ٍّ٘ َوآذََر  Uٌَأَ
جًَْا  ًَاةَ ادلَّ َوى  Vاْْلَ

ْ
أ َٙ ْ َٗ ِهَ ال  [.ّٗ-ّٕازعات:]الن ىجسWٌَإِنٍّ اْْلَِدً

جًَْا حمس :كقاؿ  ْٚ ََكَن يُرِيُد َخرَْث ادلَّ َ٘ ِ َٛزِْد ََلُ ِِف َخْرذِِٝ َو ِخَرة ٌْ ْٚ ََكَن يُرِيُد َخرَْث ا َ٘

ْٚ َِٛػًٍب  ِ٘ ِخَرةِ  ٌْ ا ََلُ ِِف ا َ٘ ا َو َٟ ِْٜ٘  [.َِ]الشورل: ىجسُْٛؤحِِٝ 
مع  منا لو منهامن كاف يريد بعملو الدنيا ك٥با يسعى ال لخآخرة، نؤتو منها ما قسف

 تكديره با٤بنغصات، كما لو ُب اآلخرة من نصيب.
كٓب يذكر ُب معُب عامل اآلخرة كلو ُب الدنيا نصيب، على أف " :قاؿ الز٨بشرم 

لالستهانة بذلك إٔب جنب ما ىو بصدده من زكاء عملو  ؛رزقو ا٤بقسـو لو كاصل إليو ال ٧بالة
 .(ُ)"كفوزه ُب ا٤بآب

ا حمس :يقوؿ اهلل  َٙ ٌٔ َذ ًَُِٖ ٍّْ
ِ ِ إ ِخَرة ٌْ ًَا ِِف ا جْ ِ ادلَّ ًَاة َخاُع اْْلَ كيقوؿ  [،ّٖ]التوبة: ىجسَ٘

 :خٍِّنِيَ حمس ُٙ َّ لِْٖ ِ ِخَرةُ نَِْٜد َربّ ٌْ ًَا َوا جْ َخاُع اْْلًََاةِ ادلَّ َ٘ ا  ٍّٙ َ َّ ل ِ   [.ّٓ]الزخرؼ: ىجسِإَوْن ُُكَّ َذل
، كما   .أعظمي كأبقى عند اهلل فهذا نعيم الدنيا الذم ييرل كٰبيىسُّ كلكنَّو ال يدـك

ًٓ حمس ٠َُٙن ٌَخًِ َْ تُْلَٖ ِٚ اتٍَّق َو َٙ ِ ِخَرةُ َخْْيٌ ل ٌْ ٌٔ َوا ًَا ًَُِٖ جْ َخاُع ادلَّ َ٘  ْٔ   .[ٕٕ]النساء: ىجسُُ
 قاؿ الشاعر:

 (ِ)تيػػػػقن عنو صاحبو انتقػػػاال                  أشػػد الغػػػػػم عندم ُب سركر      
ألنو يراعي كقت  ؛الغمّْ  صاحبو االنتقاؿ عنو ىو أشدُّ  السركر الذم تيقنيعِب: أف 

  .كىذا من أبلغ الكالـ كأكعظو ،كال يطيب لو ذلك السركر و،زكال

                                                

 (.ُِٖ /ْالكشاؼ )( ُ)
 (.َُْ( ديواف ا٤بتنيب )ص:ِ)
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كإ٭با يػيٍعُب العاقل بسركر ال ينقطع، فيعمل ُب الدنيا صا٢بنا؛ ليحيا حياة طيبة، ٍب يوَب 
َٔ َغاِْلًا حمس :األجر كالثواب ُب اآلخرة، قاؿ اهلل  ِٙ ْٚ َن َ٘ ٌٚ ِ٘ ٠َ ُمْؤ ُٞ جََْث َو

ُ
ْو أ

َ
ٍر أ َْ ْٚ َذ ِ٘

٠ُٖنَ  َٙ ا ََك٠ُٛا َحْه َ٘  ِٚ ْخَص
َ
ْٗ ةِأ ُٞ ْجَر

َ
ْٗ أ ُٟ ٍّٜ ًَِّتًث َونَلَْجزِيَ ـَ ُٝ َخًَاةً  ٍّٜ ُْٜدًِيَ  [.ٕٗ]النحل: ىجسٌََٖ

ٗبزيدو من اإلحساف، فقاؿ  فيها خىلىقى ا١بنَّة كأعدَّىا لعباده ا٤بتقْب، كخصَّهم إفَّ اهلل 
 :حمس ِ ٍّٜثِ لَِّلٍّ ْغَداُب اْْلَ

َ
َّ أ ِ وَٕه

ُ
ٌٍّٕث أ َْ ذِ ْٗ َرََتٌ َو ُٟ َٞ َُ وُُج٠ َٞ َْ يَْر ٠ُٜا اْْلُْصَِن َوزِيَاَدةٌ َو ْخَص

َ
َٚ أ ي
ونَ  ا َخادِلُ َٟ ْٗ ذًِ  [.ِٔ]يونس: ىجسُٞ

كجعلى لعباًده أسبابنا للفوز برضوانو كرٞبتو، كدخوًؿ جنَّتو، كليغنموا جوارى أرحم  
 كفضلو كمنّْو ككرًمو.  ظر إٔب كجهو الكرٙب، كذلك من رٞبتو الراٞبْب، كليسعدكا بالنَّ 

ائم، ك٧ببَّتيها كذلك؛ لكوهنا داره  فمحبَّةي ا١بنَّة؛ لكوهنا غايةن للسَّعادة الكاملة، كالنَّعيم الدَّ
يلتقي فيها احملبوف لقاءن دائمنا ال فراؽ بعده، كيتحقَّقي ا٤بقصودي فيها من جواًر أكـر األكرمْب، 

كالفوز  ،كيغنمي الصا٢بوفى بالنَّظر إٔب كجهو الكرٙب ًم الراٞبْب، كأعظًم ٧ببوب، كأرح
 بغاية الغايات، كأرفع ا٤بقامات.  

ك"ال شكَّ أف سعادة ا٤بؤمنْب ال تعاد٥با سعادة عندما يساقوف معززين مكرَّمْب زمرنا إٔب 
لتهم ا٤بالئكة الكراـ يهنّْئوهنم جنَّات النَّعيم، حٌب إذا ما كصلوا إليها فتحت أبوأّا، كاستقب

ْٗ حمس .بسالمة الوصوؿ، بعدما عانوه من الكربات، كشاىدكه من األىواؿ ُٟ ٠ْا َربٍّ َِ َٚ اتٍّ ِي ََ اَّلٍّ وَِشً
 ْٗ تُْخ ـِ  ْٗ ٌم َنًَُْٖس َٓ ا َش َٟ ْٗ َخَزَجُخ ُٟ َ ا َوَُاَل ل َٟ ة٠َْاُب

َ
ا َوٌُخَِدْج أ َٞ ٍّٜثِ ُزَمًرا َخِتٍّ إَِذا َجاُءو  إََِل اْْلَ

 َٚ ا َخادِلِي َٞ أم: طابت أعمالكم كأقوالكم كعقائدكم، فأصبحت نفوسكم  [،ّٕ]الزمر: ىجسٌَاْدُخ٠ُٖ
 .(ُ)زاكية، كقلوبكم طاىرة؛ فبذلك استحققتم ا١بنات"

ك"نعيم ا١بنَّة يفوؽ الوصف، كيقصر دكنو ا٣بياؿ، ليس لنعيمها نظّب فيما يعلمو أىل 
 ا بالنسبة لنعيم اآلخرة.ا ىينن قى ما يبلغونو أمرن الدنيا، كمهما ترقى الناس ُب دنياىم، فسيب

                                                

 (.ُُٗ( ا١بنة كالنار، عمر بن سليماف األشقر )ص:ُ)
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عن بناء ا١بنة، فأ٠بعنا الرسوؿ   الرسوؿ  كقد سأؿ الصحابة
  ا، يقوؿ ا عجبن ُب اإلجابة كصفن لَِبَنٌة من )): (ُ)"ُب صفة بنائها

ذىب، ولَِبَنٌة من فضة، وِماَلطَُها المسك األذفر، وحصباؤىا اللؤلؤ والياقوت، وترابها 
َلى ثَِيابُُو، وًل يَػْفَنى ال ُؤس، وَيْخُلُد ًل َيُموت، ًل تَػبػْ َعُم ًل يَػبػْ زعفراف من يدخلها يَػنػْ

 .(ِ)((َشَبابُو
ىىا  "ا٢بمد هلل.. : قاؿ ا٢بافظ أبو نعيم الذم رىغَّبػىنىا ُب كرامتو كجىنَّتو بعد أف حىالَّ

الـ على من سارعى إٔب طاعتو، كسابقى لنا كرىغَّبػىنىا فيها، فهو السَّالـ، كداره دار السَّالـ، كالسَّ 
ات، الٍب اىى ٍؤمىني فيها من اآلفات، كىييٍسلىمي فيها من العى إٔب مرضاتًو؛ ليحظى بدخوؿ داره الٍب يػي 
 ار.مار، كحىًظيى ٔبوار ا٤بنعم ا١ببَّ من دخلها أىًمٍن من البوار، كسىًلمى من الدَّ 

تو العريضة، كساحتو الفسيحة، الٍب ا٢بثُّ على ا٤بسابقة إٔب جنَّ  :كُب كتاب اهلل 
ْٗ حمس :خلقها عيدَّةن ٤بن كىحَّدىه، كأٍلقىى الشٍّْرؾى كعىبىدىه. قاؿ اهلل  ْٚ َربُِّس ِ٘ ْيٍَِرٍة  َ٘ وََشارُِن٠ا إََِل 

خٍِّنِيَ  ُٙ ْت لِْٖ ِندٍّ
ُ
رُْض أ

َ َْ ٠َاُت َوا َٙ ا الصٍّ َٟ ٍث َنرُْؽ ٍّٜ ٠ا إََِل حمس كقاؿ: [،ُّّ]آؿ عمراف: ىجسوََج ُِ ِ ْيٍَِرةٍ َشاة َ٘

                                                

 (.ُْٕ( ا٤بصدر السابق )ص:ُ)
بألفاظ متقاربة. حديث أيب ىريرة: أخرجو   ( ا٢بديث مركم عن أيب ىريرة كعن ابن عمر كعن أيب سعيدِ)

[، كابن حباف ِّٖٔ[، كالدارمي ]ْْٕٗ[، كأٞبد ]َِٕٔ[، كالطيالسي ]َُٕٓبارؾ ُب )الزىد( ]ابن ا٤ب
[، حديث ابن عمر: أخرجو الطربا٘ب ُب )الكبّب( ٗٗٔٔ[، كالبيهقي ُب )شعب اإلٲباف( ]ّٕٖٕ]
بإسناد حىسَّنى الَبمذم لرجالو. حديث أيب   (: "ركاه الطربا٘بّٕٗ/َُ) [، قاؿ ا٥بيثمي ُِّٗٗ]

ا١بنة لبنة من ذىب، كلبنة من فضة، كمالطها   )خلق اهلل )قاؿ:  سعيد: عن النيب 
)كحائط ا١بنة لبنة من ذىب، كلبنة من فضة، كمالطها ا٤بسك كقاؿ ٥با: تكلمي، فقالت: ). كُب ركاية: (ا٤بسك(

ركاه البزار مرفوعنا (: "ّٕٗ/َُ)  . قاؿ ا٥بيثمي(قد أفلح ا٤بؤمنوف، فقالت ا٤بالئكة: طوباؾ منزؿ ا٤بلوؾ(
)إف اهلل خلق جنة عدف بيده، )قاؿ:   كموقوفنا، كالطربا٘ب ُب )األكسط(، إال أنو قاؿ: عن النيب 

، كالباقي بنحوه، كرجاؿ ا٤بوقوؼ رجاؿ الصحيح، كأبو سعيد ال يقوؿ ىذا إال (لبنة من ذىب، كلبنة من فضة(
 بتوقيف".
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 ٌَ َّ ِ ِ َورُُشِِٖٝ َذل ٠ُٜا ةِاَّللٍّ َ٘ َٚ آ ِي ْت لَِّلٍّ نِدٍّ
ُ
رِْض أ

َ َْ اءِ َوا َٙ َهْرِض الصٍّ َْ ا  َٟ ٍٍّٜث َنرُْؽ ْٗ وََج ْٚ َربُِّس ِ٘ ُٔ ْؾ
 ِٗ ِٔ إَْهِلً ْؾ ٍَ ُ ُذو إْ ْٚ يََظاُء َواَّللٍّ َ٘ ِ يُْؤتًِِٝ   .(ُ)"[ُِ]ا٢بديد: ىجساَّللٍّ

ا بيده، كجعلها مقرِّ   ر دار غرسها اهللككيف يقدر قد" :قاؿ ابن القيم 
ألحبابو، كمألىا من رٞبتو ككرامتو كرضوانو، ككصف نعيمها بالفوز العظيم، كملكها با٤بلك 

  رىا من كل عيب كآفة كنقص.الكبّب، كأكدعها ٝبيع ا٣بّب ٕبذافّبه، كطهَّ 
 فإف سألت عن أرضها كتربتها، فهي ا٤بسك كالزعفراف.

 فهو عرش الرٞبن.كإف سألت عن سقفها 
 كإف سألت عن بالطها، فهو ا٤بسك األذفر.

 كإف سألت عن حصبائها، فهو اللؤلؤ كا١بوىر.
 كإف سألت عن بنائها، فلبنة من فضة، كلبنة من ذىب.

كإف سألت عن أشجارىا، فما فيها شجرة ًإال كساقها من ذىب كفضة، ال من ا٢بطب 
 كا٣بشب.

 لْب من الزبد، كأحلى من العسل.أ ،كإف سألت عن ٜبرىا، فأمثاؿ القالؿ
 كإف سألت عن كرقها، فأحسن ما يكوف من رقائق ا٢بلل.

اٌر حمسكإف سألت عن أهنارىا، فأهنار  َٟ جْ
َ
ُٝ َوأ ُٙ ْه ـَ  ْ ْٗ َحَخَيْيٍّ َ ْٚ َََٕبٍ ل ِ٘ اٌر  َٟ جْ

َ
ٍٚ َوأ اٍء َدْْيِ آِش َ٘  ْٚ ِ٘

ٍٔ مُ  ْٚ َنَص ِ٘ اٌر  َٟ جْ
َ
ارِبنَِي َوأ ةٍ لِٖظٍّ ْٚ ََخٍْر ََّلٍّ  [.ُٓ]٧بمد: ىجسَػفًّ ِ٘

ُوَن حمس فاكهةكإف سألت عن طعامهم، فػ ا َحَخَخْيٍّ ٍّٙ ٠َُٟن  Dِم ا يَْظَخ ٍّٙ ْْيٍ ِم ـَ  ِٗ   ىجسEَوَْلْ
 .[ُِ -َِ]الواقعة:

 كإف سألت عن شرأّم، فالتسنيم، كالز٪ببيل كالكافور.
  

                                                

 (.َّ -ِٗ( بتصرؼ عن )صفة ا١بنة( )ص:ُ)



   
 
 

                                                               

               
                                                               

                                                        

614 

 

 .كإف سألت عن آنيتهم فآنية الذىب كالفضة ُب صفاء القوارير
كليأتْب عليو يـو  ،أبوأّا فبْب ا٤بصراعْب مسّبة أربعْب من األعواـكإف سألت عن سعة 

 كىو كظيظ من الزحاـ.
 يسمعها. كإف سألت عن تصفيق الرياح ألشجارىا، فإهنا تستفز بالطرب ٤بن

كإف سألت عن ظلها، ففيها شجرة كاحدة يسّب الراكب آّد السريع ُب ظلها مائة عاـ 
 ال يقطعها.

، فأدٗب أىلها يسّب ُب ملكو كسرره كقصوره كبساتينو مسّبة ألف كإف سألت عن سعتها
 عاـ.

 من كإف سألت عن خيامها كقبأّا، فا٣بيمة الواحدة من درة ٦بوفة، طو٥با ستوف ميالن 
 تلك ا٣بياـ.

ْٚ حمسفهي  (ُ)كاف سألت عن عالليها كجواسقها ِ٘ ًٌٍّث َِتْرِي  ِ تْن َ٘ ا ُىرٌَف  َٟ ِ ُْ٠ٌَ ْٚ ُىَرٌف ِ٘
ا ا َٟ ِ ارُ ََتْخ َٟ جْ

َ  .[َِ]الزمر: ىجسَْ
كإف سألت عن ارتفاعها، فانظر إٔب الكوكب الطالع أك الغارب ُب األفق الذم ال تكاد 

 تنالو األبصار.
 كإف سألت عن لباس أىلها، فهو ا٢برير كالذىب.

 لرتب.اكإف سألت عن فرشهم فبطائنها من استربؽ مفركشة ُب أعلى 
 صورة القمر.كإف سألت عن كجوه أىلها كحسنهم، فعلى 

 كإف سألت عن أسناهنم، فأبناء ثالث كثالثْب، على صورة آدـ عليو السالـ أيب البشر.
  

                                                

 )ا١بوسق(: القصر. (ُ)
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كأعلى منو ٠باع أصوات  ،كإف سألت عن أ٠باعهم، فغناء أزكاجهم من ا٢بور العْب
 .(ُ)"ا٤بالئكة كالنبيْب، كأعلى منهما خطاب رب العا٤بْب

 عن حملات ذكر كلكن. الدنيا على اآلخرة أحواؿ من شيء يقاس ال أنو يعلم أف كينبغي
ال يقاس  كأنو لعباده الصا٢بْب، اهلل  أعدَّه كما ا٤برجو، النعيم على ا١بنة كصفتها يدلل

على نعيم الدنيا، فيبلغ ا٤بنعموف ُب ا١بنة غاية النعيم الذم ال ينقطع، ككماؿ السعادة. فال 
بدف، حيث ٱبتلف عن الدنيا ٗبا يتالءـ يصلح القياس على نعيم الدنيا ال من حيث تركيب ال

ُب ا٢بديث القدسي:  مع ا٤بنعم بو، كال من حيث ذات النَّعيم. كىذا معُب قوؿ اهلل 
أعددت لعبادي الصالحين، ما ًل عين رأت، وًل أذف سمعت، وًل خطر على قلب ))

َ٘ حمس: بشر ذخًرا بَػْلَو، ما ُأْطِلْعُتْم عليو، ثم قرأ ٌس  ٍْ ُٗ َج َٓ َتْهَٖ ْخنُيٍ َجَزاءً ٌَ
َ
ةِ أ ْٚ ُُرٍّ ِ٘  ْٗ ُٟ َ ْخِفَ ل

ُ
ا أ

٠ُٖنَ  َٙ ا ََك٠ُٛا َحْه َٙ ِ  .(ِ)[ُٕ]السجدة: ىجسة
فما ٱبطر ببالك فإف األمر ُب ذاتو كحقيقتو خالؼ ذلك، كأرفع منو. أما ما ُب الدنيا 
من حملاًت نعيمو آ٘ب  فهو ييقرّْب ذلك؛ ليكوف متقبالن من حيث اإلمكاف، كإف اختلف ُب 

 قتو عما ُب الدنيا.حقي
كاإلنسافي ُب الدنيا من حيث ا٣بلق مركَّبه من كثّبو من الصّْفات الٍب ىي على طرُب 
نقيضو بْب ا٣بّب كالشَّر، تتجاذبيوي نوازعي ا٣بّب كنوازعي الشَّر، كالعقيدةي تيوجّْو اإلنسافى إٔب ا٤بيوؿ 

سرعاف ما ينقضي، كتبقى آثاره، فمن  ا٣بّبة، كالشيطاف يزّْيني لو الشَّهوات، كيغريو بنعيمو آ٘ب  
يتبعي خطوات الشيطاف فليس لو من ا٤بلذات إالَّ ما حصل لو ُب الدنيا على قلَّتو كتكديره 
با٤بنغصات، ٍب ٯبِب بعد ذلك جزاء ما قدمت يداه. أما ُب ا١بنة فيختلف ا٢باؿ من حيث 

                                                

 (، بتصرؼ يسّب.ٖٕٓ -َِٖحادم األركاح إٔب بالد األفراح )ص: (ُ)
[. )بلو ما أطلعتم عليو( أم: دعوا ما أطلعتم عليو من نعيم ا١بنة ِِْٖ[، مسلم ]َْٖٕصحيح البخارم ]( ِ)

 كعرفتموه من لذاهتا؛ فإنو سهل يسّب ُب جانب ما ادَّخرتو لكم.
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ا ِِف حمس: قاؿ اهلل  ا٣بلق ٗبا يتالءـ مع سعادة باقية ال تشؤّا نوازع الشر، كما َ٘ َٜا  َوَٛزَْخ
ارُ  َٟ جْ

َ َْ ُٗ ا ِٟ ِ ْٚ ََتْخ ِ٘ ٍ َِتْرِي 
ّٔ ْٚ ىِ ِ٘  ْٗ خٍِّنَِي ِِف حمس: كقاؿ  [،ّْ]األعراؼ: ىجسُغُدورِِٞ ُٙ ْ إِنٍّ ال

ٍّٜاٍت وَُخ٠ًٍُن  ِٜ٘نَِي  [َج ٍم آ َٓ ا بَِص َٞ ٍ إِْخ٠َاًٛا لََعَ  ^اْدُخ٠ُٖ
ّٔ ْٚ ىِ ِ٘  ْٗ ا ِِف ُغُدورِِٞ َ٘ َٜا  ٍر َوَٛزَْخ  ُِسُ

اةِٖنَِي  َِ َخ ْخرَِجنَي  _ُ٘ ُٙ ِ ا ة َٟ ِْٜ٘  ْٗ ُٞ ا  َ٘ ا ََٛػٌب َو َٟ ْٗ ذًِ ُٟ صَّ َٙ  [.ْٖ -ْٓ]ا٢بجر: ىجس`َْ َح
أوؿ زمرة )) :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  كُب ا٢بديث: عن أيب ىريرة 

وًل تَِلُج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، ًل يَػْبُصُقوَف فيها، وًل َيْمَتِخُطوف، 
يَػتَػَيوَُّطوف، آنيتهم فيها الذىب، أمشاطهم من الذىب والفضة، وَمَجاِمُرُىُم األَُلوَّة، 
َوَرْشُحُهُم الِمْسك، ولكل واحد منهم زوجتاف، يُػَرى ُمخُّ ُسوِقِهَما من وراء اللحم من 
الحسن، ًل اختالؼ بينهم وًل تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبّْحوف اهلل بكرة 

 .(ُ)((وعشًيا
عباده ا٤بتقْب بسعادة كاملة، كتتحقق ىذه السعادة لكل  من الذكر  كقد كعد اهلل 

كاألنثى بالتساكم. أما الكيفية فيقصر ُب ذلك على ما كرد ُب النص، كيبقى ُب علم اهلل تعأب 
ما طوم ذكره، كال شك أف ذلك من الغيب. فهناؾ ما ىو مسكوت عنو، كال سيما بالنسبة 

مكرَّمة ُب ا٣بطاب ٗبا يتالءـ مع حا٥با من العفَّة كا٢بياء كالسَب. فمهما تكلم  لألنثى؛ ألهنا
ا٤بتكلموف فقد جانبوا الصواب؛ ألف األمر غييب، كتبقى الغاية، كىي كماؿ السعادة كالنعيم 

فما ذكر كراء ذلك فإ٭با ىو تسور على الغيب، كحكم على  ،متحققة بوعد من ا٣بالق 
كخفي منو ما خفي. كقد اختصر ا٢بديث القدسي السابق ذلك:  أمر ٓب تتضح معا٤بو،

                                                

ٝبع ٦بمرة، كىي ا٤ببخرة ٠بيت بذلك؛  ()٦بامرىم()[. ِّْٖ[، ك٫بوه ُب )مسلم( ]ِّْٓ( صحيح البخارم ]ُ)
العود ا٥بندم الذم يتبخر بو.  (:)األلوة()ألهنا يوضع فيها ا١بمر؛ ليفوح بو ما يوضع فيها من البخور. 

( أم:  ما داخل العظم من الساؽ. )قلب كاحد (:)مخ سوقها()عرقهم كا٤بسك ُب طيب رائحتو.  (:)رشحهم()
 كقلب رجل كاحد. كال تكليف ُب ا١بنة، كلكن أىلها يلهموف التسبيح كالذكر.
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أعددت لعبادي الصالحين، ما ًل عين رأت، وًل أذف سمعت، وًل خطر على قلب ))
 ((.بشر

كالقرآف إ٭با يعُب با٤بقاصد الشريفة كالغايات النبيلة، ك٫بن بالنسبة للغيبيات إ٭با نقرأ 
حيث عدـ ا٣بركج عن حدكد اللغة أك  النقل بالعقل لكن ضمن ضوابط فهم النصوص من

 التفسّب فما دامت ا٤بقاصد متحققة فكفى.
أما ا٣بوض فيما كراء ذلك فال يثمر؛ ألنا ٓب ٫بط علمنا ٗبقومات السعادة ُب اآلخرة، 
فما ىو مطومّّ أعظم ُب حقيقتو ٩با لوَّحٍت بو النُّصوص من الوصف، كالنصوص تقرب ذلك 

 ؽ كل تصور.كُب الوقت نفسو تذكر أنو فو 
أعظم كأ٠بى ٩با يتصور، كىو ٰبقق ٥با من  -مثالن - فال شك أف ما ىو معدّّ للمرأة

السعادة ما تصبو إليو كامالن غّب منقوص ٗبا يتالءـ مع حا٥با. ىذه الغاية الٍب تطلب بالنسبة 
 للذكر كاألنثى.

٠ٌ وَ حمس: يقوؿ اهلل  ْٟ َ ٍّْ َٕهٌِب َول
ِ ًَا إ جْ ًَاةُ ادلَّ ا اْْلَ َ٘ َٓ َو ٌَ

َ
٠َن أ ُِ َٚ َحخٍّ ِي ِخَرةُ َخْْيٌ لَِّلٍّ ٌْ اُر ا لَِلٍّ

يفيد ٗبقابلتو أف نعيم اآلخرة ليس كنعيم  ىذا خرب مؤكد بالـ القسم،" [.ِّ]األنعاـ: ىجسَتْه٠ُِِٖنَ 
، بل ىو ٩با ا ك٥بون الدنيا لعبن  ا يعبث بو العابثوف، أك يتشاغلوف كيتسلوف بو عن األكدار كا٥بمـو

 .(ُ)"وائده كمنافعو الثابتة الدائمةيقصده العاقل لف
: قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل   عن أيب سعيد ا٣بدرمكُب )الصحيحْب(: 

يقوؿ ألىل الجنة: يا أىل الجنة؟ فيقولوف: لبيك ربنا وسعديك،  إف اهلل ))
ى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدً  يتم؟ فيقولوف: وما لنا ًل نُر ا من خلقك، فيقوؿ: ىل ُر

                                                

 (.َّْ/ٕتفسّب ا٤بنار  ) (ُ)
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طيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقوؿ: فيقوؿ: أنا أع
واني، فال َأْسَخُط عليكم بعده أبدً   .(ُ)((اُأِحلُّ عليكم ُر

اُر حمس :كيقوؿ اهلل  َٟ جْ
َ َْ ا ا َٟ ِ ْٚ ََتْخ ِ٘ ٍّٜاٍت َِتْرِي  َٜاِت َج ِ٘ ْؤ ُٙ ْ ْؤِٜ٘نَِي َوال ُٙ ْ ُ ال وََنَد اَّللٍّ

ـَ   َٚ ا َوَمَصاِز َٟ َٚ ذًِ ُٗ َخادِلِي ٠ُْز إَْهِلً ٍَ ٠َ إْ ُٞ  َّ ِ ْزَْبُ َذل
َ
ِ أ َٚ اَّللٍّ ِ٘ ٍّٜاِت َنْدٍن َورِْؽ٠َاٌن   ىجسًِّتًَث ِِف َج

 [.ِٕ]التوبة:
ُٗ حمس :فقولو  ٠ُْز إَْهِلً ٍَ ٠َ إْ ُٞ  َّ ِ ا من دكف ما يعده الناس فوزن " [.ِٕ]التوبة: ىجسَذل
ىا كتنغًُّصه ؛حظوظ الدنيا رًىا ليست بالنسبة إٔب ا كتكدُّ فإهنا مع قطع النظر عن فنائها كتغّبُّ

لو كانِت )) :قاؿ رسوؿ اهلل  .(ِ)أدٗب شيءو من نعيم اآلخرة ٗبثابة جناًح البعوض
ة ما َسَقى الكافَر منها شربة ماء نيا تزف عند اهلل جناح بعُو   .(ّ)((الدُّ

نيا على  كقاؿ اهلل  اآلخرة، ُب بياف حاؿ كثّبو من النَّاس الذين يقدّْموفى ا٢بياةى الدُّ
ْٔ حُْؤذُِروَن حمس: على ما فيو نفعهم كصالحهم ُب معاشهم كمعادىمكيؤثركفى متاعها العاجل  ةَ

جًَْا  ًَاةَ ادلَّ بَْق  @اْْلَ
َ
ِخَرةُ َخْْيٌ َوأ ٌْ ُب الدار   أم: ثواب اهلل" [،ُٕ-ُٔ]األعلى: ىجسAَوا

فة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما اآلخرة خّب من الدنيا كأبقى، فإف الدنيا دنية فانية، كاآلخرة شري
  .(ْ)"ا، كيَبؾ االىتماـ بدار البقاء كا٣بلد؟!يفُب على ما يبقى، كيهتم ٗبا يزكؿ عنو قريبن 

كإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إ٭با تذـ إذا أعقبت أ٤با " :كقاؿ ابن القيم 
كىي لذة  ،ائمة ا٤بستقرةكٙبمد إذا أعانت على اللذة الد ،ا منهاأك منعت لذة خّبن  ،أعظم منها

ْجَر حمس :كما قاؿ اهلل   ،الدار اآلخرة كنعيمها الذم ىو أفضل نعيم كأجلو
َ
َْ ُِٛؾًُم أ َو

ْدِصننَِي  ُٙ ْ ٠َن  56ال ُِ ٠ُٜا َوََك٠ُٛا َحخٍّ َ٘ َٚ آ ِي ِخَرةِ َخْْيٌ لَِّلٍّ ٌْ ْجُر ا
َ ََ  :كقاؿ  [،ٕٓ-ٔٓ]يوسف:ىجس 57َو

                                                

 [.ِِٖٗ[، مسلم ]ُٖٕٓ، ْٗٓٔ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ِّٕ/ٓ(، ركح ا٤بعا٘ب )ْٖ/ْ( انظر: تفسّب أيب السعود )ِ)
 (.ِّٓ/ّ)[ كصححو، كأبو نعيم ُب )ا٢بلية( َِِّ( أخرجو الَبمذم ]ّ)
 (.ِّٖ/ٖ( تفسّب ابن كثّب )ْ)
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ِذهِ ادلَّ حمس َٞ ٠ُٜا ِِف  ْخَص
َ
َٚ أ ِي خٍِّنِيَ لَِّلٍّ ُٙ ْ َٗ َداُر ال ِخَرةِ َخْْيٌ َونَلِْه ٌْ اُر ا ٌَٜث َودَلَ ًَا َخَص كقاؿ  [،َّ]النحل: ىجسجْ
: ًَا حمس جْ ًَاةَ ادلَّ ْٔ حُْؤذُِروَن اْْلَ بَْق  @ةَ

َ
ِخَرةُ َخْْيٌ َوأ ٌْ  :كقاؿ  [،ُٕ-ُٔ]األعلى: ىجسAَوا

٠ًََاُن ل٠َْ َكَ حمس ِخَرةَ لَِوَ اْْلَ ٌْ اَر ا ٠نَ ِإَونٍّ ادلٍّ ُٙ كقاؿ العارفوف بتفاكت ما بْب  [،ْٔ]العنكبوت: ىجس٠ُٛا َحْهَٖ
ًَا حمس: األمرين لفرعوف جْ ًَاةَ ادلَّ ِذهِ اْْلَ َٞ َِض  ِْ ا َت َٙ َْٛج َُاٍض إِجٍّ

َ
ا أ َ٘ َٜا ِْلَْيٍَِر نَلَا  72ٌَاُِْؼ  ِ ا ةَِربّ ٍّٜ َ٘ إٍِّٛا آ

 ُ ْدرِ َواَّللٍّ َٚ الّصِ ِ٘ َٜا َنًَِْٖٝ  َخ ْٞ ْزَر
َ
ا أ َ٘ بَْق َخَفايَاَٛا َو

َ
 كاهلل  [.ّٕ-ِٕ]طو: ىجس73 َخْْيٌ َوأ

ا حمس :كجعل اللذة كلها بأسرىا فيها كما قاؿ اهلل  ،إ٭با خلق ا٣بلق لدار القرار َ٘ ا  َٟ َوذًِ
ْخنُيُ 

َ َْ ُس َوحَََّلَّ ا ٍُ جْ
َ َْ ًِِٟٝ ا ْٚ حمس :كقاؿ  [،ُٕ]الزخرؼ: ىجستَْظَخ ِ٘  ْٗ ُٟ َ ْخِفَ ل

ُ
ا أ َ٘ ٌس  ٍْ ُٗ َج َٓ َتْهَٖ ٌَ

 ِ ة ْخنُيٍ ُُرٍّ
َ
أعددت لعبادي  :يقوؿ اهلل تعالى)) :كقاؿ النيب  [.ُٕ]السجدة: ىجسأ

بلو ما  ،(ُ)((الصالحين ما ًل عين رأت، وًل أذف سمعت، وًل خطر على قلب بشر
كىذا ىو الذم قصده الناصح لقومو الشفيق عليهم حيث  ،غّب ما اطلعتم عليو :أم ،اطلعتم

ِدكُ حمس :قاؿ ْٞ َ
َٔ الرٍَّطادِ يَا ٠َُِْم احٍّتُِه٠ِن أ ِخَرةَ ِهَ  Vْٗ َشبًِ ٌْ خَاٌع ِإَونٍّ ا َ٘ ًَا  جْ ِذهِ اْْلًََاةُ ادلَّ َٞ ا  َٙ يَا ٠َُِْم إِجٍّ

َرارِ  َِ كاآلخرة ىي  ،فأخربىم أف الدنيا متاع يتمتع ّٔا إٔب غّبىا[، ّٗ-ّٖ]غافر: ىجسWَداُر إْ
 .(ِ)"ا٤بستقر كالغاية

بعضها اآلخر، كأف العطاءى األكرب،  كتفيد النصوص أف ىناؾ من اللذات ما يفوؽ
كالنعيمى األعظم الذم يتضاءىؿي أمامىو كلُّ نعيمو ىو النَّظري إٔب كجًو اهلل الكرٙب؛ فعن جرير بن 

فقاؿ:  -يعِب البدر-فنظر إٔب القمر ليلة  قاؿ: كنَّا عند النيب  عبد اهلل 
. كىذا العطاء للذكر (ّ)((توإنكم ستروف ربكم، كما تروف ىذا القمر، ًل تضاموف في رؤي))

كاألنثى على التساكم، كىو فوؽ كل عطاء. فا٤بعايّب ُب اآلخرة ٨بتلفة عنها ُب الدنيا، كا٢بكم 

                                                

 [.ِِْٖ[، مسلم ]ْٖٕٗ، َْٖٕ، ْٕٕٗ، ِّْْ( صحيح البخارم ]ُ)
 (.ُٕٓ -ُٔٓ( ركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب )ص:ِ)
 [.ّّٔ[، مسلم ]ّْْٕ، ْٓٓ( صحيح البخارم ]ّ)
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على الشيء فرع تصوره، كال ٭بلك تصورنا كامالن عن أحواؿ اآلخرة، فال ٦باؿ للعقل إال فيما 
ا٣بوض فيو تسوُّره على ىو مذكور من النصوص. أما ما ىو مطومّّ أك مسكوت عنو فإفَّ 

ضوابط التفسّب كاللغة كالقواعد العامة كىو من ا٣بوض ُب الغيبيات الٍب ال يستقل العقل 
 ٗبعرفتها.

إذا دخل ))قاؿ:  عن النيب   عن صهيب :كُب )صحيح مسلم(
ا أزيدكم؟ فيقولوف: ألم أىل الجنة الجنة، قاؿ: يقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى: تريدوف شيئً 

َنا من النَّ  تُػبَػيّْضْ  ار؟ قاؿ: فيكشف الحجاب، فما وجوىنا؟ ألم ُتْدِخْلَنا الجنة، وتُػَنجّْ
، حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ((ُأْعُطوا شيئا َأَحبَّ إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل
َٚ حمسٍب تال ىذه اآلية:  :كزاد .حدثنا يزيد بن ىاركف، عن ٞباد بن سلمة، ّٔذا اإلسناد ِي لَِّلٍّ

ْخصَ 
َ
 .(ُ)[ِٔ]يونس: ىجس٠ُٜا اْْلُْصَِن َوزِيَاَدةٌ أ

صالة، فأكجز فيها، أنو صلَّى   عمار بن ياسرما جاء  :كمن أفضل الدعاء
: لقد خففت أك أكجزت الصالة، فقاؿ: أما على ذلك، فقد دعوت فيها  فقاؿ لو بعض القـو

أنو  فلما قاـ تبعو رجل من القـو ىو أيب غّب  ،بدعوات ٠بعتهن من رسوؿ اهلل 
 : اللهم بعلمك الييب، ))كُب عن نفسو، فسألو عن الدعاء، ٍب جاء فأخرب بو القـو

ا ا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرً وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرً 
ا  لي، اللهم وأسألك خشيتك في الييب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الُر

ا ًل ينفد، وأسألك قرة عين ًل لينى، وأسألك نعيمً واليضب، وأسألك القصد في الفقر وا
اء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة  تنقطع، وأسألك الُر

                                                

 [.ُُٖ( صحيح مسلم ]ُ)
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النظر إلى وجهك، والشوؽ إلى لقائك في غير ُراء مضرة، وًل فتنة مضلة، اللهم زينا 
  .(ُ)((بزينة اإليماف، واجعلنا ىداة مهتدين

النظر باللذة، ألف النظر إٔب اهلل تعأب إما نظر ىيبة كجالؿ ُب  قيد": قاؿ الطييب 
 .(ِ)"ليؤذف بأف ا٤بطلوب ىذا ؛عرصات القيامة، كإما نظر لطف كٝباؿ ُب ا١بنة

ف أفضل نعيم اآلخرة كأجلو كأعاله على اإلطالؽ ىو النظر "إ :كقاؿ ابن القيم 
عن   عن صهيب :(سلمصحيح م)إٔب كجو الرب جل جاللو، ك٠باع خطابو، كما َب 

تريدوف  :إذا دخل أىل الجنة الجنة، قاؿ: يقوؿ اهلل ))قاؿ:  النيب 
ا أزيدكم؟ فيقولوف: ألم تبيض وجوىنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قاؿ: شيئً 

فبْب . (ّ)((ا أحب إليهم من النظر إلى ربهم فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئً 
ا أحب تنعمهم ٗبا أعطاىم رّٔم َب ا١بنة، ٓب يعطهم شيئن أهنم مع كماؿ   النيب

ألف ما ٰبصل ٥بم بو من اللذة كالنعيم  ؛إليهم من النظر إليو، كإ٭با كاف ذلك أحب إليهم
كالفرح كالسركر كقرة العْب فوؽ ما ٰبصل ٥بم من التمتع باألكل كالشرب كا٢بور العْب، كال 

ْٗ حمس َب حق الكفار: ا قاؿ نسبة بْب اللذتْب كالنعيمْب البتة. ك٥بذ ِٟ ِ ْٚ َربّ ْٗ َخ ُٟ َّكٍّ إِجٍّ
ْدُج٠ب٠َُن  َٙ َ هٍِذ ل َ٘ ِٗ  ?ي٠َْ ْٗ لََػال٠ُ اْْلَِدً ُٟ ٍّٗ إِجٍّ  يفجمع عليهم نوع [.ُٔ-ُٓ]ا٤بطففْب:ىجس @ُث

كما ٝبع ألكليائو نوعى النعيم:   ،العذاب: عذاب النار، كعذاب ا٢بجاب عنو 
ىذه األنواع األربعة َب ىذه  اهلل  عيم التمتع برؤيتو، كذكرنعيم التمتع ٗبا َب ا١بنة. كن

                                                

[، كالبزار ِٕٔعاصم ُب )اآلحاد كا٤بثا٘ب( ] [، كابن أيبُِّٖٓ[، كأٞبد ]ِْْ( أخرجو ابن أيب شيبة ]ُ)
[، ُِّٗ[، كا٢باكم ]ِْٔ[، كالطربا٘ب ُب )الدعاء( ]ُُٕٗ[، كابن حباف ]َُّٓ[،  كالنسائي ]ُِّٗ]

 [.ُِٓ[، كالبيهقي ُب )الدعوات الكبّب(  ]ُّٕٖكقاؿ: "صحيح اإلسناد". كأخرجو أيضنا: ٛباـ ]
كانظر: مرقاة ا٤بفاتيح (، ُّّٗ/ٔشف عن حقائق السنن( )شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكا (ِ)

 (.ُْٔ/ِ(، فيض القدير )ُّٕٓ/ٓ)
 [.ُُٖ( صحيح مسلم ]ّ)
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ةَْراَر َِٕف َٛهًٍِم حمس السورة فقاؿ َب حق األبرار:
َ َْ ِّ َحُْٜلُروَن  Fإِنٍّ ا ِ َران

َ َْ َتْهرُِف ِِف  Gلََعَ ا
 ِٗ ةَ انلٍّهًِ ْٗ َُْٛضَ ِٟ ِ ٍَ َُمْخ٠ٍُم  Hوُُج٠ٞ ْٚ رَِخً ِ٘ ٠َْن  َِ ٌّ  Iيُْص ُٝ ِمْص ُ٘ َّ ًٌََْٖتََٜاٌَِس  ِخخَا ِ َوَِّف َذل

َٜاٌُِص٠َن  َخ ُٙ ْ ْٚ تَْصنًٍِم  Jال ِ٘  ُٝ ب٠َُن  Kَومَِزاُج رٍّ َِ ُٙ ْ ا ال َٟ ِ  [.ِٖ -ِِ]ا٤بطففْب: ىجسLَخًًْٜا يَْْشَُب ة
كلقد ىضم معُب اآلية من قاؿ: ينظركف إٔب أعدائهم يعذبوف، أك ينظركف إٔب قصورىم 

ل ىذا عدكؿ عن ا٤بقصود إٔب غّبه، كإ٭با ا٤بعُب كبساتينهم، أك ينظر بعضهم إٔب بعض، كك
ْٗ لََػال٠ُ حمس ينظركف إٔب كجو رّٔم، ضد حاؿ الكفار الذين ىم عن رّٔم حملجوبوف. ُٟ ٍّٗ إِجٍّ ُث

 ِٗ  [.ُٔ]ا٤بطففْب: ىجساْْلَِدً
ما قالو الكفار َب أعدائهم َب الدنيا كسخركا بو منهم،   اهلل كتأمل كيف قابل
ِإَوذَا حمسلكفار كانوا إذا مر ّٔم ا٤بؤمنوف يتغامزكف كيضحكوف منهم: بضده َب القيامة، فإف ا

٠َّٕنَ  ْءِ لََؾا ْٗ َُال٠ُا إِنٍّ ُٞؤ ُٞ ْو
َ
ارِ حمس :فقاؿ  ،[ِّ]ا٤بطففْب: ىجسَرأ ٍٍّ ُٓ َٚ إْ ِ٘ ٠ُٜا  َ٘ َٚ آ ِي ٌَاْْل٠ََْم اَّلٍّ

٠نَ  ُٓ ، كٓب يقيده مقابلة لتغامزىم كضحكهم منهم، ٍب قاؿ: فأطلق النظر [ّْ]ا٤بطففْب: ىجسيَْؾَد
كالنظر إليو أجل أنواع  .ٗبنظور دكف منظور، كأعلى ما نظركا إليو كأجلو كأعظمو ىو اهلل 

٠َّٕنَ حمس النظر كأفضلها، كىو أعلى مراتب ا٥بداية، فقابل بذلك قو٥بم: ءِ لََؾا َْ ُؤ َٞ  ىجسإِنٍّ 
، كإما مراد من ىذين ا٤بوضعْب كال بد، إما ٖبصوصو فالنظر إٔب الرب  [.ِّ]ا٤بطففْب:

ا أك بالعمـو كاإلطالؽ، كمن تأمل السياؽ ٓب ٯبد اآليتْب ٙبتمالف غّب إرادة ذلك، خصوصن 
 ا.عمومن 

 أف لذة النظر إٔب كجو اهلل يـو القيامة تابعة للتلذذ ٗبعرفتو ك٧ببتو ُب ُب) فصل:ٍب قاؿ: 
فال نسبة ، ا١بنة إٔب نعيم النظر إٔب كجو األعلى  ككما أنو ال نسبة لنعيم ما ُب( الدنيا

تابعة  لنعيم الدنيا إٔب نعيم ٧ببتو كمعرفتو كالشوؽ إليو كاألنس بو، بل لذة النظر إليو 
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فإف اللذة تتبع الشعور كاحملبة. فكلما كاف احملب أعرؼ باحملبوب،  ؛٤بعرفتهم بو ك٧ببتهم لو
 .(ُ)"كأشد ٧ببة لو كاف التذاذه بقربو كرؤيتو ككصولو إليو أعظم

ٍّْ حمس :ُب بياف ما يستفاد من قوؿ اهلل    قاؿ ابن القيم
ِ ٍء إ ْٚ ََشْ ِ٘ ِإَوْن 

 ُٝ ُٜ ِ كىو أف يطلب كل شيء ال  ،متضمن لكنز من الكنوزقاؿ: "إنو  [.ُِ]ا٢بجر: ىجسِنَْٜدَٛا َخَزان
كأف طلبو من غّبه طلب ٩بن ليس  ،كمفاتيح تلك ا٣بزائن بيديو ،يطلب إال ٩بن عنده خزائنو

َْٜخَو حمس : قولوك  .عنده كال يقدر عليو ُٙ ْ َّ ال ِ نٍّ إََِل َربّ
َ
 ،متضمن لكنز عظيم [ِْ]النجم: ىجسَوأ

فإنو ليس إليو  ،كىو أف كل مراد إف ٓب يرد ألجلو كيتصل بو كإال فهو مضمحل منقطع
فانتهت إٔب خلقو كمشيئتو  ،كليس ا٤بنتهى إال إٔب الذم انتهت إليو األمور كلها ،ا٤بنتهى

 ،ككل ٧ببوب ال ٰبب ألجلو فمحبتو عناء كعذاب ،ل مطلوبفهو غاية ك ،كحكمتو كعلمو
ككل قلب ال يصل إليو فهو شقي ٧بجوب عن  ،ككل عمل ال يراد ألجلو فهو ضائع كباطل

ُٝ حمس :فاجتمع ما يراد منو كلو ُب قولو  ،سعادتو كفالحو ُٜ ِ ٍّْ ِنَْٜدَٛا َخَزان
ِ ٍء إ ْٚ ََشْ ِ٘  ،ىجسِإَوْن 

َْٜخَو حمس :كاجتمع ما يراد لو كلو ُب قولو  ُٙ ْ َّ ال ِ نٍّ إََِل َربّ
َ
غاية  فليس كراءه  ،ىجسَوأ

 .كليس دكنو غاية إليها ا٤بنتهى ،تطلب
كال يطمئن كيسكن  كىو أف القلب ال يستقرُّ  ،عظيم من أسرار التوحيد رّّ كٙبت ىذا سً 

إال كاحد كليس ا٤براد احملبوب لذاتو  ،ككل ما سواه ٩با ٰبب كيراد فمراد لغّبه ،إال بالوصوؿ إليو
كما يستحيل أف يكوف ابتداء ا٤بخلوقات   ،كيستحيل أف يكوف ا٤بنتهى إٔب اثنْب ،إليو ا٤بنتهى

 ،كزاؿ عنو ،فمن كاف انتهاء ٧ببتو كرغبتو كإرادتو كطاعتو إٔب غّبه بطل عليو ذلك ،من اثنْب
ظفر بنعمو  اهلل كمن كاف انتهاء ٧ببتو كرغبتو كرىبتو كطلبو ىو  ،كفارقو أحوج ما كاف إليو

 .كلذتو كّٔجتو كسعادتو أبد اآلباد

                                                

 (. بتصرؼ.ّّ-ِّ( إغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف )ص:ُ)
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بل مضطر إٔب  ،فهو ٧بتاج ،كأحكاـ النوازؿ ،العبد دائما متقلب بْب أحكاـ األكامر
كعلى قدر قيامو باألكامر ٰبصل لو من اللطف  ،كإٔب اللطف عند النوازؿ ،العوف عند األكامر

 .(ُ)"الو اللطفا نا كباطنن فإف كمل القياـ باألكامر ظاىرن  ،عند النوازؿ
فإذا تبْب لك ذلك علمتى أف ا١بنة ىي الغاية ا٤برجوة لكلّْ من عمل صا٢بنا من ذكر أك 
أنثى، فإذا ٙبقَّقى العبدي بذلك أحبَّ ا١بنَّة كما يوصل إليها، ككره النَّار كما يوصل إليها، قاؿ اهلل 

: حمس 
َ
ٍّٜثِ أ ْغَداُب اْْلَ

َ
ْغَداُب انلٍّارِ َوأ

َ
انُِزونَ َْ يَْصخ٠َِي أ ٍَ ُٗ إْ ُٞ ٍّٜثِ   [.َِ]ا٢بشر: ىجسْغَداُب اْْلَ

 

ي  
ان  ء الت  ز  ة  الج  هاي            ن 

ات            والكت 

                    
 

 

 

  

                                                

 (.َِِ( الفوائد، البن القيم )ص:ُ)
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           املصادر واملراجع  
 

، للسيوطي، ٙبقيق: د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، د. عبد الرقيب صاّب لقراء النقايةإٛباـ الدراية  .ُ
 ىػ[. ُّْٕشامي، كفضيلة الشيخ مصطفى ٧بمود سليخ، دار الضياء، الكويت ]ال

 ػ[.ىػُّٖٖ] دار كمكتبة الشركة ا١بزائرية، آثار ابن باديس .ِ
 ىػ[.َُْٖبّبكت ]،  دمشق الثقافية، العلـو دارة، القلم ، داراالجتهاد، للجويِب .ّ
 لسنة احملمدية، بدكف تاريخ.إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ، البن دقيق العيد، مطبعة ا .ْ
 ىػػ[.ُِْْ] بّبكت العلمية، الكتب دار العريب، بن بكر ، أليبأحكاـ القرآف .ٓ
 ػ[.ىَُْٓ] دار الكتب العلمية، بّبكت، ِ، ط:لكيا ا٥براسي الشافعي، لأحكاـ القرآف .ٔ
 ، دار ا٤بعرفة، بّبكت.أليب حامد الغزإبإحياء علـو الدين،  .ٕ
 ىػػ[.ُِْٔبّبكت ] اإلسالمية، البشائر ، دار، أليب بكر ا٤برُّكذمأخبار الشيوخ كأخالقهم .ٖ
 ىػػ[.ُّٔٓاالختيار لتعليل ا٤بختار، لعبد اهلل بن ٧بمود ا٤بوصلي ا٢بنفي مطبعة ا٢بليب، القاىرة  ] .ٗ

 السعودية. كاإلرشاد، كالدعوة كاإلفتاء العلمية البحوث إدارات ، رئاسةأخالؽ العلماء، لخآجرم .َُ
، ط:األخالؽ كا .ُُ  ىػػ[.ُّٗٗ،  دار اآلفاؽ ا١بديدة، بّبكت ]ِلسّب ُب مداكاة النفوس، البن حـز
آداب الشافعي كمناقبو، أليب ٧بمد عبد الرٞبن الرازم ابن أيب حاًب، دار الكتب العلمية، بّبكت  .ُِ

 .ىػػ[ُِْْ]
 .عآب الكتب ،بن مفلح، الاآلداب الشرعية كا٤بنح ا٤برعية .ُّ
 [.َُْٖ] دمشق  ،دار الفكر ،النوكم، لإلماـ ستفٍبآداب الفتول كا٤بفٍب كا٤ب .ُْ
 [.ـُٖٔٗ] بدكف طبعة، دار مكتبة ا٢بياة ،ا٢بسن ا٤باكردم ، أليبأدب الدنيا كالدين .ُٓ
 ػ[.ىػُُْٗ]لبناف  ،دار ابن حـز ،لشوكا٘ب، لبر أدب الطلب كمنتهى األ .ُٔ
 ػ[. ىػُِّْ] ا٤بنورةا٤بدينة  ،مكتبة العلـو كا٢بكم، بن الصالح، الأدب ا٤بفٍب كا٤بستفٍب .ُٕ
 .ىػػ[ُُْْاألذكار، لإلماـ النوكم، دار الفكر، بّبكت ] .ُٖ
 ىػػ[ُِّّإرشاد السارم لشرح صحيح البخارم، ألٞبد بن ٧بمد القسطال٘ب، ا٤بطبعة األمّبية، مصر ] .ُٗ
  ػ[.ىػُُْٗ] دار الكتاب العريب  ،٧بمد بن علي الشوكا٘ب، إرشاد الفحوؿ .َِ
 ػ[.ىػَُِْ] دار ابن ا١بوزم، صاّب الفوزافل ،داإلرشاد إٔب صحيح االعتقا .ُِ
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 ىػػ[.ُُْٗ، دار الكتب العلمية، بّبكت ]ُأساس البالغة، للز٨بشرم، ط:  .ِِ
أساليب ا٣بطاب ُب القرآف لكرٙب، للدكتور عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، كزارة األكقاؼ، الوعي  .ِّ

 ىػػ[.ُّْٔالكويت ] اإلسالمي، اإلصدار مائة كأحد عشر، غراس للنشر كالتوزيع،
 ىػػ[.ُُِْاالستذكار، البن عبد الرب، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ِْ
 ىػ[.َُّْ] ا٤بدينة ا٤بنورة ،جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود ،البن تيمية، االستقامة .ِٓ
 ػ[.ىػُُْٗ]دار الكتب العلمية، بّبكت  ،بن ٪بيمال ،رئاألشباه كالنظا .ِٔ
 .مصر ،مكتبة القرآف للنشر كالتوزيع، القاىرة ،زإبحامد الغ ، أليبأصناؼ ا٤بغركرين .ِٕ
 ىػػ[.ُُْٖ] الفكر ، دارإعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح ا٤بعْب، للدمياطي .ِٖ
 ىػػ[.ُُِْ،  دار ابن عفاف، السعودية ]للشاطيب االعتصاـ، .ِٗ
 ىػ[.ُُُْيّبكت ] العلمية، الكتب دار العا٤بْب، البن القيم،  رب عن ا٤بوقعْب إعالـ .َّ
 مكتبة فرقد ،ا٤بكتب اإلسالمي، بّبكت، لبناف، البن القيم، إغاثة اللهفاف ُب حكم طالؽ الغضباف .ُّ

 ػ[.ىَُْٖ] ا٣با٘ب، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية
 الرياض. ا٤بعارؼ، مكتبة ا١بوزية، قيم الشيطاف، البن مصايد من اللهفاف إغاثة .ِّ
 ىػ[.ُّّْدار الوفاء للطباعة، مصر، ا٤بنصورة ] ،دكتور السيد ٧بمد نوح، للآفات على الطريق .ّّ
 ػ[.ىػُِْْ]دار الكتب العلمية، بّبكت ، للغزإب، االقتصاد ُب االعتقاد .ّْ
 اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب شجاع، للخطيب الشربيِب، دار الفكر، بّبكت. .ّٓ
ي، دار ا٤بعرفة، اإلقناع ُب فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل، ٤بوسى بن أٞبد ا٢بجاكم ا٤بقدسي، ٍب الصا٢ب  .ّٔ

 بّبكت.
 ىػػ[.َُْٖ، ]ُاإلقناع، البن ا٤بنذر، ط: .ّٕ
 ػ[.ىػَُُْ] بّبكت ،دار الكتب العلمية، للسيوطي، اإلكليل ُب استنباط التنزيل .ّٖ
، للقاضي عياض، ٙبقيق: األستاذ الدكتور ٰبٓب إ٠باعيل، دار الوفاء، صحيح مسلم بفوائدإكماؿ ا٤بعلم  .ّٗ

 ىػ[.ُُْٗا٤بنصورة، مصر ]
 ىػػ[.ُّٕٗالقاىرة/تونس ] العتيقة، ا٤بكتبة الَباث، دار للقاضي عياض، اإل٤باع، .َْ
 ىػػ[.ُُْٓاإليضاح لقوانْب االصطالح ُب ا١بدؿ كا٤بناظرة، البن ا١بوزم، مكتبة مدبوٕب، القاىرة ] .ُْ
 ت.بّبك  ا٤بعرفة، دار ا٤بالكي، بالفال٘ب ا٤بعركؼ العمرم ٧بمد بن لصاّب األبصار، أكٕب ٮبم إيقاظ .ِْ
 .القاىرة ،دار ا٥بدل ،يب شامةأل ،الباعث على إنكار البدع كا٢بوادث .ّْ
 .ىػػػ[ُِْٕٓبر الدموع، البن ا١بوزم، دار الفجر للَباث ] .ْْ
 ،  دار الكتاب اإلسالمي، بدكف تاريخ.ِالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، البن ٪بيم، ط:  .ْٓ
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 ىػػ[.ُُْْيب ]، دار الكتُالبحر احمليط ُب أصوؿ الفقو، للزركشي، ط: .ْٔ
 ىػػ[.ُُْْالكتيب ] ، دارالبحر احمليط، للزركشي .ْٕ
 ػ[.ىػُُّْ] مكتبة مدبوٕب، القاىرة، حامد الغزإب ، أليببداية ا٥بداية .ْٖ
 ىػ[.َُْٖالعريب ] الَباث إحياء دار كثّب، كالنهاية، البن البداية .ْٗ
،  دار الكتب ِكاسا٘ب، ط:بدائع الصنائع ُب ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود ال .َٓ

 ىػػ[.َُْٔالعلمية، بّبكت ]
 .دار الكتاب العريب، بّبكت ،قيمالبن ، البدائع الفوائد .ُٓ
 ىػ[.ُُْٗ، دار الوطن، الرياض ]ُالرب كالصلة، أليب عبد اهلل ا٤بركزم، ط:  .ِٓ
 ىػػػ[.ُّْٖبريقة ٧بمودية، أليب سعيد ٧بمد بن ٧بمد بن مصطفى ا٣بادمي ا٢بنفي،  مطبعة ا٢بليب ] .ّٓ
١بنة ، كف اإلسالميةؤ آّلس األعلى للش م،لفّبكزآباد، لبصائر ذكم التمييز ُب لطائف الكتاب العزيز .ْٓ

 ػ[.ىػُّّٗ] إحياء الَباث اإلسالمي، القاىرة
 عبد الرٞبن بن حسن حبنكة ا٤بيدا٘ب، دار القلم،  دمشق.ل ،بصائر للمسلم ا٤بعاصر .ٓٓ
 ٧بمد بن أٞبد العباس الصغّب، أليب الشرح على الصاكم ٕباشية ا٤بعركؼ ا٤بسالك ألقرب السالك بلغة  .ٔٓ

 تاريخ. ا٤بعارؼ، بدكف دار بالصاكم، الشهّب ا٣بلوٌب،
،  دار ا٤بنهاج، جدة ُالبياف ُب مذىب اإلماـ الشافعي، أليب ا٢بسْب ٰبٓب بن أيب ا٣بّب العمرا٘ب، ط: .ٕٓ

 ىػػ[.ُُِْ]
، دار ٤ِبسائل ا٤بستخرجة، أليب الوليد ابن رشد القرطيب، ط:البياف كالتحصيل كالشرح كالتوجيو كالتعليل  .ٖٓ

 ىػػ[.َُْٖالغرب اإلسالمي، بّبكت ]
 الَباث كإحياء العلمي البحث ، مركزُمعْب، ط: بن ٰبٓب زكريا ، أليبتاريخ ابن معْب )ركاية الدكرم(  .ٗٓ

 ىػ[.ُّٗٗا٤بكرمة ] مكة اإلسالمي،
 ػ[.ىػُُّْ] دار الكتاب العريب، بّبكتللذىيب،  ،تاريخ اإلسالـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعالـ .َٔ
 ىػ[.ُّْٓ]القاىرة ، دار الفكر العريبأبو زىرة،  ، ٧بمدتاريخ ا١بدؿ .ُٔ
 .دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، حيدر آباد، مد بن إ٠باعيل البخارم، حملالتاريخ الكبّب .ِٔ
 ىػ[.ُِِْبّبكت ] اإلسالمي، الغرب دار  البغدادم تاريخ بغداد، للخطيب .ّٔ
 ىػػ[.ُُْٓ] الفكر دار عساكر، البن دمشق، تاريخ .ْٔ
 تأكيل مشكل القرآف، البن قتيبة الدينورم، دار الكتب العلمية، بّبكت. .ٓٔ
 برىاف فرحوف، ابن ٧بمد، بن علي بن األحكاـ، إلبراىيم كمناىج األقضية أصوؿ ُب ا٢بكاـ تبصرة .ٔٔ
 ىػػ[.َُْٔاألزىرية ] الكليات ، مكتبةُط: الدين،
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 ػ[.ىَُْٔ] دار الكتب العلمية، بّبكت ، البن ا١بوزم ،التبصرة .ٕٔ
 ػ[.ىُُْْ]بّبكت  ،دار ابن حـز ،لنوكمل التبياف ُب آداب ٞبلة القرآف، .ٖٔ
 ىػػ[.ُُّّ، ا٤بطبعة الكربل األمّبية، بوالؽ، القاىرة ]ُتبيْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، ط: .ٗٔ
 ىػ[.َُْٖدار القلم، دمشق ]، ُٙبرير ألفاظ التنبيو، لإلماـ النوكم، ط: .َٕ
 ػ[.ىػُْٖٗ]الدار التونسية  ،مد الطاىر بن عاشور، حملالتحرير كالتنوير .ُٕ
 ىػ[.َُْٔ، دار حراء، مكة ا٤بكرمة ]ُٙبفة احملتاج إٔب أدلة ا٤بنهاج ، البن ا٤بلقن، ط: .ِٕ
 ىػػ[.ُّٕٓبعة ]ط بدكف الكربل، التجارية ا٥بيتمي، ا٤بكتبة حجر ا٤بنهاج، البن شرح ُب احملتاج ٙبفة .ّٕ
 ىػػ[.ُُّٗ] دمشق ،مكتبة دار البياف، البن القيم، ٙبفة ا٤بودكد بأحكاـ ا٤بولود .ْٕ
 [.ىػُُْٗ] بّبكت ،العلمية الكتب دار، لذىيب، لا٢بفاظ تذكرة .ٕٓ
 ىػػ[.ُُْٕبّبكت ] صادر، دار ٞبدكف، بن ا٢بسن بن ا٢بمدكنية، حملمد التذكرة .ٕٔ
 كا٤بتعلم، للقاضي بدر الدين ٧بمد بن إبراىيم ابن ٝباعة الكنا٘ب تذكرة السامع كا٤بتكلم ُب أدب العآب .ٕٕ

 ىػػ[.ُّّْالشافعي، دار البشائر اإلسالمية، بّبكت ]
 ىػ[.ُِْٓ، دار البشائر، دمشق ]ُالتذكرة الفخرية، للصاحب ّٔاء الدين اإلربلي، ط  .ٖٕ
 ىػ[.َُْٔ، دار ا٤بعرفة، بّبكت ]البن ا١بوزم ،التذكرة ُب الوعظ .ٕٗ
 ىػ[.ُُْٕغيب كالَبىيب، للمنذرم، دار الكتب العلمية، بّبكت ]الَب  .َٖ
 يحٓب بن سالـ بن أيب ثعلبة، الشركة، لالتصاريف لتفسّب القرآف ٩با اشتبهت أ٠بائو كتصرفت معانيو .ُٖ

 [.ـُٕٗٗ] التونسية للتوزيع
 .ىػػ[َُّْالتعريفات، للجرجا٘ب، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ِٖ
 ىػ[.َُْٓ] األردف/بّبكت، عماف ،ا٤بكتب اإلسالمي، دار عمار ،جربن حالتغليق التعليق،  .ّٖ
 ىػ[.ُُْٗمكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض ] ،حاًب أىب ابن تفسّب .ْٖ
 ػ[.ىػُُْٔ] بّبكت ،دار الكتب العلمية ،تفسّب ابن باديس .ٖٓ
 [.ىػُُْٗ] تبّبك  ، الطبعة األكٔب، دار الكتب العلمية(، اللباب ُب علـو الكتابتفسّب ابن عادؿ ) .ٖٔ
 ىػ[.ُُّْتفسّب ابن عطية )احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز(، طبع دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ٕٖ
 ىػ[.َُّْ] ا٤بملكة العربية السعودية ،جامعة أـ القرل ،تفسّب ابن فورؾ .ٖٖ
 .بّبكت، العريبدار إحياء الَباث (، إرشاد العقل السليم إٔب مزايا القرآف الكرٙبتفسّب أيب السعود ) .ٖٗ
 ػ[.ىػَُِْ] بّبكت ،دار الفكر ،حيافأليب  ،احمليط البحر تفسّب .َٗ
 ػ[.ىػَُِْ] بّبكت، دار إحياء الَباث العريب (،معآب التنزيل ُب تفسّب القرآف)تفسّب البغوم  .ُٗ
 [.ىػُُْٓ] بّبكت ،العلمية الكتب دار(، الدرر نظمتفسّب البقاعي ) .ِٗ
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 [.ُُْٔ] ّبكتب، دار الفكر، تفسّب البيضاكم .ّٗ
 .بّبكت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات(، ا١بواىر ا٢بساف ُب تفسّب القرآفتفسّب الثعاليب ) .ْٗ
 ىػ[.ُِِْ]دار إحياء الَباث العريب، بّبكت (، الكشف كالبياف عن تفسّب القرآف)الثعليب تفسّب  .ٓٗ
العلمية، بّبكت  دار الكتب، ُ، ط:عبد اهلل سفياف بن سعيد الثورم الكوُب ، أليبتفسّب الثورم .ٔٗ

 ػ[.ىػَُّْ]
 ػ[.ىػُِْٓ] دار الثريا للنشر كالتوزيع، الرياض، ٧بمد بن صاّب العثيمْب، ا٢بديدك تفسّب ا٢بجرات  .ٕٗ
،  ُ، ط:ّ، ِىػػ[، جزء:َُِْ، كلية اآلداب، جامعة طنطا ]ُ، ط:ُتفسّب الراغب األصفها٘ب، جزء: .ٖٗ

 ىػػ[.ُِِْالدعوة كأصوؿ الدين،  جامعة أـ القرل ]، كلية ُ، ط:ٓ، ْىػػ[، جزء:ُِْْدار الوطن، الرياض ]
 [.ىػَُْٕ] بّبكت ،دار الكتاب العريب (،الكشاؼ)الز٨بشرم تفسّب  .ٗٗ

 [.ُّٗٗ] بّبكت، دار الفكر(، الدر ا٤بنثورتفسّب السيوطي ) .ََُ
 ػ[.ىػَُِْ] مؤسسة الرسالة(، جامع البياف ُب تأكيل القرآف)تفسّب الطربم  .َُُ
 ػ[.ىػُُْٖ] بّبكت ،دار الكتب العلميوالتأكيل(، تفسّب القا٠بي )٧باسن  .َُِ
 ػ[.ىػَُِْ] دار طيبة للنشر كالتوزيع ،بن كثّب، التفسّب القرآف العظيم .َُّ
 .القاىرة ،دار الفكر العريب، عبد الكرٙب ا٣بطيب، لالتفسّب القرآ٘ب للقرآف .َُْ
 [.ُِّٕ] القاىرة ،دار الشعب(، ا١بامع ألحكاـ القرآفتفسّب القرطيب ) .َُٓ
 .مصر ،ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب(، لطائف اإلشارات )ّب القشّبم تفس .َُٔ
التفسّب الكبّب )مفاتيح الغيب(، لفخر الدين الرازم، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، مصورة عن  .َُٕ

 ىػ[.َُِّالنسخة األصلية من ا٤بطبعة البهية ا٤بصرية ]
 ػ[.ىػُّٓٔ] ٢بليب كأكالده ٗبصرشركة مكتبة كمطبعة مصطفى الباىب ا، تفسّب ا٤براغي .َُٖ
 [.ـَُٗٗ] ا٥بيئة ا٤بصرية العامة للكتاب ،مد رشيد بن علي رضاحمل ،تفسّب ا٤بنار .َُٗ
 تفسّب ا٤بهاٲبي  )تبصّب الرٞبن كتيسّب ا٤بناف(، طبعة بوالؽ ٗبصر. .َُُ
 ػ[.ىػُُْٗ] دار الكلم الطيب، بّبكت ،تفسّب النسفي .ُُُ
 ػ[ىػُُْٔ] بّبكت ،دار الكتب العلميو(، ئب الفرقافغرائب القرآف كرغا) النيسابورم تفسّب  .ُُِ
 [.ََِِ]ا٤بكتبة العصرية ، ٧بمد علي السايس، تفسّب آيات األحكاـ .ُُّ
دار ، بن النحاس الدمشقيال ،تنبيو الغافلْب عن أعماؿ ا١باىلْب كٙبذير السالكْب من أفعاؿ ا١باىلْب .ُُْ

 ػ[.ىَُْٕ]الكتب العلمية، بّبكت 
  ػ[.ىػُِّْ] ٧بمد بن إ٠باعيل الصنعا٘ب، مكتبة دار السالـ، الرياض ،لصغّبالتنوير شرح ا١بامع ا .ُُٓ
 ىػ[.ُّٖٓهتافت الفالسفة، لإلماـ الغزإب، الطبعة الرابعة، دار ا٤بعارؼ، القاىرة ] .ُُٔ
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 ، مصر.مكتبة الثقافة الدينية، البن مسكويو، هتذيب األخالؽ كتطهّب األعراؽ .ُُٕ
 بّبكت. العلمية، الكتب ، دارلنوكملهتذيب األ٠باء،  .ُُٖ
 [.َُْْ]  بّبكت ، دار الفكر، بن حجر، الهتذيب التهذيب .ُُٗ
 ىػ[.ََُْبّبكت ] الرسالة، مؤسسة للمزم، الرجاؿ، أ٠باء ُب الكماؿ هتذيب .َُِ
 [.ـََُِ] بّبكت ،دار إحياء الَباث العريب، هتذيب اللغة، لألزىرم .ُُِ
 ػ[.ىػُِْْ] دار ابن حـز ،بن قدامة ا٤بقدسي، الالتوابْب .ُِِ
 .ىػ[َُُْالتوقيف على مهمات التعاريف، للمناكم، عآب الكتب، القاىرة ] .ُِّ
 .ىػػػ[َُِْعبد الرٞبن بن ناصر السعدم، مؤسسة الرسالة ]لتيسّب الكرٙب الرٞبن ُب تفسّب كالـ ا٤بناف،  .ُِْ
 ػ[.ىػُِِْ] بّبكت ،مؤسسة الرسالة، بن رجب، الجامع العلـو كا٢بكم .ُِٓ
 ىػ[.ُُْْالسعودية ] العربية ا٤بملكة ا١بوزم، ابن دار الرب، عبد كفضلو، البن العلم بياف جامع .ُِٔ
 ىػػ[.ُُِٕا٥بند ] الدكن، آباد ٕبيدر العثمانية ا٤بعارؼ دائرة ، ٦بلسا١برح كالتعديل، البن أيب حاًب .ُِٕ
 ىػ[.ُُْٗالسعودية ] العاصمة، دار تيمية، ا٤بسيح، البن دين بدؿ ٤بن الصحيح ا١بواب .ُِٖ
 ػ[.ىػُُْٖ] ا٤بغرب ،دار ا٤بعرفة ،قيم ا١بوزية بنال ،ا١بواب الكاُب .ُِٗ
، بّبكت ] ،جواىر القرآف، أليب حامد الغزإب .َُّ  .ىػػ[َُْٔدار إحياء العلـو
 ىػ[.ُُْٓحاشية البجّبمي على ا٣بطيب، دار الفكر  ] .ُُّ
 .بدكف تاريخ، بّبكت، دار الفكر، الدسوقي ا٤بالكي، البن عرفة حاشية الدسوقي على الشرح الكبّب .ُِّ
 .بّبكت، بدكف طبعة ،دار ا١بيل ،شية السندم على سنن ابن ماجوحا .ُّّ
 ىػ[.َُْٔ] بػػػػػػػػػػحل ،الميةػػػػػػػمكتب ا٤بطبوعات اإلس، حاشية السندم على سنن النسائي .ُّْ
كلية الدعوة   ،جامعة أـ القرل(، نواىد األبكار كشوارد األفكار)حاشية السيوطي على تفسّب البيضاكم  .ُّٓ

 [.ىػُِْْ] ملكة العربية السعوديةا٤ب كأصوؿ الدين،
 .بّبكت ،دار صادر ،حاشية الشهاب ا٣بفاجي على تفسّب البيضاكم .ُّٔ
 ىػ[.ُّّٓحاشية الشيخ ٧بمد الشنوا٘ب على ٨بتصر ابن أيب ٝبرة، مصطفى البايب ا٢بليب، مصر ] .ُّٕ
 ػ[.ىػُِْْ] دار الفكر، بّبكت، ا٢باكم للفتاكم، للسيوطي .ُّٖ
 بّبكت، األرقم، دار الرسالة، مؤسسة القفاؿ، الشاشي بكر الفقهاء، أليب اىبمذ معرفة ُب العلماء حلية .ُّٗ
 ـ[.َُٖٗعماف ]
 بّبكت. الكتب، عآب الفرج، أيب بن لعلي البصرية،  ا٢بماسة ا٢بماسة البصرية .َُْ
 ىػػ[.َُُْ، مطبعة النهضة ا٢بديثة ٗبكة ]ا٢بوادث كالبدع، أليب شامة .ُُْ
 ىػ[.ُِْْبّبكت ] مية،العل الكتب دار ا٢بيواف،  للجاحظ، .ُِْ
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 ـ[.ََِْا٥بالؿ، بّبكت ] كمكتبة دار ا٢بموم، حجة األرب، البن كغاية األدب خزانة .ُّْ
 .دار القلم، دمشقالدر ا٤بصوف ُب علـو الكتاب ا٤بكنوف، للسمْب ا٢بليب،  .ُْْ
 ىػػ[.ُُُْالسعودية ] اإلسالمية، سعود بن ٧بمد جامعة تيمية، ، البندرء تعارض العقل كالنقل .ُْٓ
رر ا٤بعرفة من تفسّب اإلماـ ابن عرفة، ٝبعها: نزار ٞبادم، دار اإلماـ ابن عرفة، تونس، كدار الضياء ُب د .ُْٔ

 ىػػػػػ[.ُّْْالكويت ]
 ىػػػ[.ُُِْدستور العلماء، دار الكتب العلمية، لبناف ] .ُْٕ
 ىػ[.َُْٓبّبكت ]  العلمية، الكتب ، داردالئل النبوة، للبيهقي .ُْٖ
 ػ[.ىُِْٓ]بّبكت  ،دار ا٤بعرفة ،٧بمد علي بن عالف البكرم، الصا٢بْب دليل الفا٢بْب لطرؽ رياض .ُْٗ
 ىػ[.َُّْ، دار بّبكت للطباعة كالنشر، بّبكت ]ا٤بتنيبديواف  .َُٓ
 .ىػػ[ُِْٓديواف امرئ القيس، دار ا٤بعرفة، بّبكت ] .ُُٓ
 ـ[.ُْٗٗبّبكت ] اإلسالمي، الغرب دار للقراُب، الذخّبة، .ُِٓ
 .ىػ[ُِْٖيب القاسم الراغب األصفها٘ب، دار السالـ، القاىرة ]الذريعة إٔب مكاـر الشريعة، أل .ُّٓ
 ذـ ا٥بول، البن ا١بوزم، نسخة مصطفى عبد الواحد. .ُْٓ
 .ىػػػ[ُُِْدار الفكر، بّبكت ] ،بن عابدينال ،رد احملتار على الدر ا٤بختار .ُٓٓ
 القاىرة. ا٤بعارؼ، دار القشّبم، ىوازف بن الكرٙب القشّبية، لعبد الرسالة .ُٔٓ
 ػ[.ىػُّٖٓالقاىرة ]مكتبو ا٢بليب، ، لإلماـ الشافعي، الرسالة .ُٕٓ
 ػ[.ىػُُْٓ] بّبكت ،دار الكتب العلمية ،شهاب الدين ٧بمود بن عبد اهلل األلوسي، لركح ا٤بعا٘ب .ُٖٓ
 بّبكت. العلمية، الكتب دار ا١بوزية، قيم البن الركح، .ُٗٓ
ي، بّبكت، دمشق، عماف ، ا٤بكتب اإلسالمّركضة الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب، لإلماـ النوكم، ط: .َُٔ

 ىػػ[.ُُِْ]
 بّبكت. العلمية، الكتب دار حباف، بن الفضالء، أليب حاًب ٧بمد كنزىة العقالء ركضة .ُُٔ
 ػ[.ىػَُّْ] دار الكتب العلمية، بّبكت ، البن القيم،ركضة احملبْب كنزىة ا٤بشتاقْب .ُِٔ
 [.ىػُِِْ] بّبكت ،دار الكتاب العريب، البن ا١بوزم، زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب .ُّٔ
 ػ[.ىػُُْٓ]مؤسسة الرسالة، بّبكت  ،قيم ا١بوزية، البن الزاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد .ُْٔ
 الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي، أليب منصور األزىرم ا٥بركم، دار الطالئع. .ُٓٔ
 بّبكت. العلمية، الكتب ، دارالزىد كالرقائق، البن ا٤ببارؾ .ُٔٔ
 ىػػػ[.َُْٕر ا٥بيتمي، دار الفكر ]الزكاجر عن اقَباؼ الكبائر، البن حج .ُٕٔ
سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ )ُب األصوؿ(، كىو شرح كٙبقيق كدراسة لعنواف األصوؿ ُب أصوؿ  .ُٖٔ
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الفقو، أليب حامد ا٤بطرزم. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، كمصطفى ٧بمود 
 ىػ[.ُّْٔسليخ، الطبعة األكٔب ]

 [.ىػُِٖٓ] القاىرة ،مطبعة بوالؽ )األمّبية( ،لخطيب الشربيِب الشافعيل ،راج ا٤بنّبالس .ُٗٔ
 ا٤بعارؼ، دار األلبا٘ب، الدين ناصر كفوائدىا، حملمد فقهها من كشيء الصحيحة األحاديث سلسلة .َُٕ
 الرياض.
 ا٤بعارؼ، دار ،األلبا٘ب الدين ناصر حملمد األمة، ُب السيئ كأثرىا كا٤بوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة .ُُٕ
 ىػػ[.ُُِْ] الرياض

 ىػ[.ُُّْ] بّبكت، مؤسسة الرسالة ،لذىيب، لسّب أعالـ النبالء .ُِٕ
 ىػػ[.ُِْْشجرة ا٤بعارؼ، عز الدين بن عبد السالـ، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ُّٕ
 ىػ[.ُُْٖالرشد ] مكتبة موسى، بن إلبراىيم الفياح، الشذا .ُْٕ
 .ىػػػ[َُْٖىراـ، القاىرة ]شرح ابن عباد على ا٢بكم، مركز األ .ُٕٓ
 ػ[.ىػَُّْ] دمشق، بّبكت ،ا٤بكتب اإلسالمي ،لبغوم، لشرح السنة .ُٕٔ
 ،مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة ،شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح )الكاشف عن حقائق السنن( .ُٕٕ
 [.ىػُُْٕ] الرياض(
 ػ[.ىػُُْٖ] فمكتبة العبيكا ،البقاء ٧بمد بن أٞبد الفتوحي ، أليبشرح الكوكب ا٤بنّب .ُٖٕ
 ىػ[.ُِِْا١بوزم ] ابن دار العثيمْب، صاّب بن ا٤بستقنع، حملمد زاد على ا٤بمتع الشرح .ُٕٗ
 ىػػػ[.ُِْٔدار الوطن، الرياض ] ،مد بن صاّب العثيمْبحمل شرح رياض الصا٢بْب، .َُٖ
  .ىػػػ[ُِّْشرح صحيح البخارم، البن بطاؿ، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض ] .ُُٖ
 .بدكف تاريخ، بّبكت، دار الفكر، للخرشي شرح ٨بتصر خليل .ُِٖ
 ىػػػ[.َُْٕ، دار الفيحاء، عماف ]، للقاضي عياضالشفا بتعريف حقوؽ ا٤بصطفى .ُّٖ
  ىػػ[.َُْٕ، دار العلم للماليْب، بّبكت ]ْالصحاح، للجوىرم الفارايب، ط: .ُْٖ
 ػ[.ىػُُِْ] دار ا٢بديث، القاىرة ،ا١بوزم ، البنصفة الصفوة .ُٖٓ
النبوية  ا٤بدينة ا٣بضّبم، ، دارة السلف، سفياف الثورم، أليب ياسر الزىرا٘بصفحات مشرقة من حيا .ُٖٔ

 ا٤بنورة.
 ، للدكتور ٞبد العثماف، دار اإلماـ أٞبد.الصوارؼ عن ا٢بق .ُٕٖ
 [.ىػَُْٖ] دار العاصمة، الرياض، ا٤بملكة العربية السعودية ،قيمالبن ال ،الصواعق ا٤برسلة .ُٖٖ
تقدٙب حسنْب ٧بمد  ،ٙبقيق أٞبد مصطفى فضيلة ،ُدراز، ط هللا عبد ٧بمد كجهاد، د. تربية الصـو .ُٖٗ
  .القاىرة ،دار القلم للنشر كالتوزيع ،٨بلوؼ
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 ػ[.ىُِْٓ] دمشق ،دار القلم ،ا١بوزم ، البنصيد ا٣باطر .َُٗ
 ىػػ[.ُُّْكالتوزيع ] كالنشر للطباعة ، للسبكي، ىجرطبقات الشافعية الكربل .ُُٗ
 ىػػ[.َُْٕبّبكت ] الكتب، ٓب، عابن قاضي شهبة، الطبقات الشافعية .ُِٗ
 ػ[.ىػُُّْ] مكتبة الثقافة الدينية ،طبقات الشافعيْب، البن كثّب .ُّٗ
 ػ[.ىػَُُْ] بّبكت ،دار الكتب العلمية ،بن سعد، الالطبقات الكربل .ُْٗ
ابنو،  العراقي، كأكملو ا٢بسْب بن الرحيم عبد الدين زين الفضل ، أليبطرح التثريب ُب شرح التقريب .ُٓٗ

 القدٲبة. ريةا٤بص الطبعة
 ىػػػ[.َُْْعمر بن سليماف األشقر، مكتبة الفالح، الكويت ]للدكتور عآب ا١بن كالشياطْب،  .ُٔٗ
 ىػ[.َُْٗدمشق ] كثّب، ابن دار ا١بوزية، قيم الشاكرين، البن كذخّبة الصابرين عدة .ُٕٗ
 ىػػ[.َُْْبّبكت ] العلمية، الكتب دار األندلسي، ربو عبد البن الفريد، العقد .ُٖٗ
 ، ا٤بملكة العربية السعودية.مد بن صاّب العثيمْب، مكتبة نور ا٥بدلحمل، العلم .ُٗٗ
 .بّبكت ،دار إحياء الَباث العريب ،بدر الدين العيِب، لعمدة القارم شرح صحيح البخارم .ََِ
 بن ا٤برتضى بن علي بن إبراىيم بن ٧بمد الوزير، ، البنالعواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم .َُِ
 ىػػ[.ُُْٓ، مؤسسة الرسالة، بّبكت ]سِبا٢ب ا٤بفضل

 [. ُُْٓ]  بّبكت ، دار الكتب العلمية ، مد مشس ا٢بق العظيم آبادم أبو الطيب، حملعوف ا٤بعبود .َِِ
 ىػ[.ُُْٖبّبكت ] العلمية، الكتب دار الدينورم، قتيبة األخبار، البن عيوف .َِّ
 ىػػ[.ُُْْسة قرطبة، مصر ]غذاء األلباب ُب شرح منظومة اآلداب، للسفاريِب ا٢بنبلي، مؤس .َِْ
 ىػ[.ُّٕٗ] بغداد ،مطبعة العا٘ب ،بن قتيبة الدينورم، الغريب ا٢بديث .َِٓ
 ىػ[.َُِْغريب ا٢بديث، أليب سليماف ا٣بطايب، دار الفكر ] .َِٔ
الدكن  -،  مطبعة دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، حيدر آبادُغريب ا٢بديث، أليب عبيد القاسم بن سالـ، ط: .َِٕ

 ىػػ[.ُّْٖ]
 ، دار ا٤بعرفة، لبناف.ِق ُب غريب ا٢بديث كاألثر ، للز٨بشرم، ط:الفائ .َِٖ
 [.قُّٕٗ]بّبكت  ،دار ا٤بعرفة ،حجر ، البنفتح البارم شرح صحيح البخارم .َِٗ
 ىػػػ[.ُُْٕفتح البارم شرح صحيح البخارم، البن رجب، مكتبة الغرباء األثرية، ا٤بدينة النبوية ] .َُِ
 ىػػ[.ُُِْبّبكت ] صيدا، العصرية، ا٤بكتبة خاف، ديقص القرآف، حملمد مقاصد ُب البياف فتح .ُُِ
 ىػ[.ُِْْمصر ] السنة، مكتبة للسخاكم، ا٤بغيث، فتح .ُِِ
 ػ[.ىػُِْْ] مؤسسة الرسالة  ،بن مفلح ا٢بنبليال ،الفركع .ُِّ
 .دار العلم كالثقافة للنشر كالتوزيع، القاىرةطبعة  ،ىالؿ العسكرم ، أليبالفركؽ اللغوية .ُِْ
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 ، القاىرة.مكتبة الثقافة الدينية ،ٞبد بن غنيم النفراكمأل ،ى رسالة ابن أيب زيد القّبكا٘بالفواكو الدكا٘ب عل .ُِٓ
 ىػػ[.ُّّٗبّبكت ] العلمية، الكتب دار ا١بوزية، قيم البن الفوائد، .ُِٔ
 ىػػ[.ُُِْسيد قطب، دار الشركؽ، القاىرة ]لُب ظالؿ القرآف،  .ُِٕ
 [.ُّٔٓ]مصر  ، ا٤بكتبة التجارية الكربل ، اكمعبد الرؤكؼ ا٤بنل ،فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب .ُِٖ
 القاىرة. اإلسالمي، الَباث مكتبة تيمية، احملبة، البن ُب قاعدة .ُِٗ
 ىػ[.َُْٕكراتشي ] ببلشرز، الصدؼ ،قواعد الفقو، للربكٍب .َِِ
  ػ[.ىػَُِْ] ا٤بكتبة العصرية ابن اللحاـ،ا٤بعركؼ بعالء الدين البعلي  ،القواعد كالفوائد األصولية .ُِِ
 [.ىػُِْٔ]بّبكت  ،دار الكتب العلمية ،طالب ا٤بكي ، أليبوت القلوب ُب معاملة احملبوبق .ِِِ
 ىػ[.ُّٗٗمطبعة عيسى البايب ا٢بليب، القاىرة ] ،الكافية ُب ا١بدؿ، للجويِب .ِِّ
 ىػػ[.ُِْْمكتبة الفرقاف ]، ، بتحقيق:  أيب عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلمافِلذىيب، ط:لالكبائر،  .ِِْ
 .[ََُْعبد اهلل ٧بمد بن ا٢بسن الشيبا٘ب، عبد ا٥بادم حرصو٘ب،  دمشق ] الكسب، أليب .ِِٓ
 .بّبكت ،دار الكتب العلمية، نصور بن يونس البهوٌب ا٢بنبلي، ٤بكشاؼ القناع عن مًب اإلقناع .ِِٔ
 [.ـُُْٗ]بغداد  ،مكتبة ا٤بثُب ،اجي خليفة، ٢بكشف الظنوف .ِِٕ
دار الكتب العلمية، بّبكت  ،، ّٔاء الدينمد بن حسْب ا٢بارثي العاملي ا٥بمذا٘بحملالكشكوؿ،  .ِِٖ

 ىػػػ[.ُُْٖ]
 .الكليات، أليب البقاء الكفوم، مؤسسة الرسالة، بّبكت .ِِٗ
دار إحياء الَباث العريب،  ،مد بن يوسف الكرما٘بحمل ،الكواكب الدرارم ُب شرح صحيح البخارم .َِّ

 ػ[.ىػَُُْ] بّبكت
 ا٤بيدا٘ب، ا٤بكتبة العلمية، بّبكت. اللباب ُب شرح الكتاب، عبد الغِب الغنيمي الدمشقي .ُِّ
 ىػ[ُُّْٓب شرح مشكاة ا٤بصابيح، لعبد ا٢بق الدىلوم، دار النوادر، دمشق ] ٤بعات التنقيح .ِِّ
 ػ[.ىػُُْٖ]دار الكتب العلمية، بّبكت ، البن مفلح، ا٤ببدع ُب شرح ا٤بقنع .ِّّ
 .ىػػػ[ُُْْا٤ببسوط، لشمس األئمة السرخسي، دار ا٤بعرفة، بّبكت ] .ِّْ
 ػ[.ىػُُْٕ] مكتبة ابن تيمية، القاىرة ،قيمالبن ، الالقصيدة النونيةمًب  .ِّٓ
لربىاف الدين علي بن أيب بكر ا٤برغينا٘ب، مكتبة كمطبعة  : مًب بداية ا٤ببتدم ُب فقو اإلماـ أيب حنيفة، .ِّٔ

 ٧بمد علي صبح، القاىرة.
 ػ[.ىػُُّٖ] القاىرة ي،مكتبة ا٣با٪ب، عبيدة ، أليب٦باز القرآف .ِّٕ
 بّبكت العلمية، الكتب دار ،ُالشافعي، ط: السفّبم عمر بن ٧بمد الدين الوعظية، لشمس آّالس .ِّٖ

 ىػ[.ُِْٓ]
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، ابن دار ا٤بالكي، الدينورم مركاف بن أٞبد بكر العلم، أليب كجواىر آّالسة .ِّٗ  ىػ[.ُُْٗ] بّبكت حـز
اماد أفندم، دار إحياء ٦بمع األهنر ُب شرح ملتقى األٕبر، عبد الرٞبن بن ٧بمد شيخ زاده، ا٤بعركؼ بد .َِْ

 الَباث العريب، بدكف طبعة كبدكف تاريخ.
  ػ[.ىػَُْٔ] بّبكت ،مؤسسة الرسالة، البن فارس ،٦بمل اللغة .ُِْ
 [.ُُْٔ] ٦بمع ا٤بلك فهد، ا٤بدينة النبوية، ا٤بملكة العربية السعودية ، البن تيمية،٦بموع الفتاكل .ِِْ
 ػ[.ىػُِْٓ] يثة للطباعة كالنشرا٢بد ٦بموع رسائل ا٢بافظ ابن رجب، دار الفاركؽ .ِّْ
 .دار الفكر، آّموع شرح ا٤بهذب، لإلماـ النوكم .ِْْ
دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ، ِاحملبة صورىا كأحكامها، د. عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، ط .ِْٓ

 [.ىػُّْٗ]
 ىػػ[.ُِِْاحملرر الوجيز، البن عطية، دار الكتب العلمية، بّبكت ] .ِْٔ
 ، دار الفكر،  بّبكت.البن حـز ،احمللى باآلثار .ِْٕ
 ىػ[.ُّْٓ، مؤسسة خلف أٞبد ا٢ببتور ]ُ، ط:ا٤بختصر الفقهي، البن عرفة .ِْٖ
٨بتصر ا٤بز٘ب )مطبوع ملحقنا باألـ للشافعي(، إل٠باعيل بن ٰبٓب بن إ٠باعيل، أبو إبراىيم ا٤بز٘ب، دار  .ِْٗ
 ىػػ[.َُُْا٤بعرفة ]
 ػ[.ىػُّٖٗ] ، دمشقدار البياف تبة، مكا٤بقدسي٨بتصر منهاج القاصدين، البن قدامة  .َِٓ
 ىػػ[.ُُْٕبّبكت ] العريب، الَباث إحياء ، دارا٤بخصص، البن سيده .ُِٓ
 ػ[.ىُُْٔ] بّبكت ،دار الكتاب العريب، البن القيم، مدارج السالكْب .ِِٓ
 .بدكف طبعة كبدكف تاريخ، دار الَباث  ،بن ا٢باج، الا٤بدخل .ِّٓ
 ،كاإلفتاء ،إدارة البحوث العلمية كالدعوة ،ا٢بسن ا٤بباركفورم ، أليبمرعاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح .ِْٓ

 ػ[.ىػَُْْ] بنارس ا٥بند ،ا١بامعة السلفية
،  دار الفكر، بّبكت ُمرقاة ا٤بفاتيح شرح مشكاة ا٤بصابيح، علي بن سلطاف ا٤بال ا٥بركم القارم، ط: .ِٓٓ

 ىػػ[.ُِِْ]
 ػ[.ىُُّْ] دار الكتب العلمية ،حامد الغزإب ، أليبا٤بستصفى .ِٔٓ
 مولدا، الرحيبا٘ب شهرة، السيوطي عبده بن سعد بن ا٤بنتهى، مصطفى غاية شرح ُب النهى أكٕب مطالب .ِٕٓ
 ىػ[.ُُْٓاإلسالمي ] ا٤بكتب

 معارج القدس، أليب حامد الغزإب، طبع دار اآلفاؽ ا١بديدة، بّبكت. .ِٖٓ
 ػ[.ىػُُّٓ] حلب ،ا٤بطبعة العلمية ،سليماف ا٣بطايب أليبمعآب السنن،  .ِٗٓ
 ػ[.ىَُْٖ] بّبكت ،عآب الكتب ،لزجاجل ،ا٘ب القرآف كإعرابومع .َِٔ
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 ىػ[.َُْٗا٤بكرمة ] مكة القرل، أـ ، جامعةُط: النحاس، جعفر القرآف، أليب معا٘ب .ُِٔ
 القاىرة. كالَبٝبة، للتأليف ا٤بصرية ، دارُط: للفراء، القرآف، معا٘ب .ِِٔ
 ٓب الكتب، بّبكت،  عاالعباسي الفتح ، أليبمعاىد التنصيص على شواىد التلخيص .ِّٔ
 ، عباس العقاد، القاىرة.دار الفكر العريب ، أليب زىرة،ا٤بعجزة الكربل القرآف .ِْٔ
ا٤بعجم ا٤بفهرس ٤بعا٘ب القرآف العظيم، ٧بمد بساـ رشدم الزين، دار الفكر ا٤بعاصر، بّبكت، كدار الفكر،  .ِٓٔ
 ىػ[.ُُّْدمشق ]
 ػ[.ىػُِْْ]القاىرة  ،ة اآلدابمكتب، للسيوطي، معجم مقاليد العلـو ُب ا٢بدكد كالرسـو .ِٔٔ
 ىػ[.ُُْٓالعلمية ] الكتب ، دارمغِب احملتاج إٔب معرفة معا٘ب ألفاظ ا٤بنهاج، للخطيب الشربيِب .ِٕٔ
 دار الكتب العلمية، بّبكت. البن القيم، ،مفتاح دار السعادة .ِٖٔ
 ػ[.ىػُُِْ] تدمشق بّبك  ،دار القلم، الدار الشامية لراغب األصفهاٗب ، لا٤بفردات ُب غريب القرآف .ِٗٔ
ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أليب العباس أٞبد بن عمر بن إبراىيم القرطيب، دار ابن كثّب،  .َِٕ

 ىػػ[.ُُْٕكدار الكلم الطيب، دمشق، بّبكت ]
، ُمقاالت اإلسالميْب ُب الصياـ، د. ٧بمد بن حسن عقيل موسى الشريف، دار األندلس ا٣بضراء، ط .ُِٕ
 ىػ[.ُِِْجدة ]

 ىػ[.ُِْٓة ابن خلدكف، البن خلدكف، دار يعرب، دمشق ]مقدم .ِِٕ
 ػ[.ىػَُْٗ]مكتبة ا٢بياة، بّبكت، ،بن تيميةال ،مقدمة ُب أصوؿ التفسّب .ِّٕ
 .دار االعتصاـ، عبد الرٞبن بن علي الشيبا٘ب ا٤بعركؼ بابن الديبعة، لمكفرات الذنوب كموجبات ا١بن .ِْٕ
 ػ[.ىػُِّْ] رياضدار العاصمة، ال، صاّب الفوزاف، ل٤بلخص الفقهيا .ِٕٓ
مزة ٧بمد قاسم، مكتبة دار البياف، دمشق، كا٤بؤيد، ٢بمنار القارم شرح ٨بتصر صحيح البخارم،  .ِٕٔ

 ىػػ[.َُُْالسعودية ]
 .بّبكت ،دار الكتب العلمية ،إ٠باعيل عبد اهلل بن ٧بمد األنصارم ا٥بركم أليب ،منازؿ السائرين .ِٕٕ
 ػ[.ىػُِّّ] مصر ،بعة السعادةمط، الوليد الباجي أ، أليبا٤بنتقى شرح ا٤بوط .ِٖٕ
 ىػ[.َُْٓ، كزارة األكقاؼ الكويتية ]ِا٤بنثور ُب القواعد الفقهية، للزركشي، ط: .ِٕٗ
 القاىرة. الفضيلة، السنيكي، دار ٰبٓب أبو الدين زين األنصارم، لزكريا ا٤بنفرجتاف، .َِٖ
 ػ[.ىػَُْٔ] جامعة اإلماـ ٧بمد بن سعود اإلسالمية ،بن تيميةالمنهاج السنة النبوية  .ُِٖ
 ىػ[.ُِْٓ، دار الفكر ]ُمنهاج الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب ُب الفقو، لإلماـ النوكم، ط: .ِِٖ
 ىػػ[.ُِّٗ] بّبكت ،دار إحياء الَباث العريب ،النوكم ، لإلماـا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج .ِّٖ
  .ىػػ[ُُْٕ، دار ابن عفاف، السعودية ]، للشاطيبا٤بوافقات .ِْٖ
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 ىػػ[.ُُْٕ، دار ا١بيل، بّبكت ]ُاإلٯبي، ط:ا٤بواقف، لعضد الدين  .ِٖٓ
 ػ[.ىػُُِْ] دار الفكر ،ا٢بطاب الرُّعيِب ا٤بالكيا شمس الدين، لمواىب ا١بليل ُب شرح ٨بتصر خليل .ِٖٔ
 ىػػ[.ُُْٕالكتب ] كعللو، عآب ا٢بديث رجاؿ ُب حنبل بن أٞبد اإلماـ أقواؿ موسوعة .ِٕٖ
احملامي علي الرضا  :ابن أخيو :ٝبعها كضبطها، ْب٧بمدا٣بضر حس للعالمة ،موسوعة األعماؿ الكاملة .ِٖٖ

 ػػ[.ىػُُّْ] دار النوادر ،ا٢بسيِب، الطبعة األكٔب
 ىػػ[.ُِْٕالكويت ] اإلسالمية، كالشؤكف األكقاؼ الكويتية، كزارة الفقهية ا٤بوسوعة .ِٖٗ
 ىػػ[.ُِْٗ] ، مكتبة نزار مصطفى البازِا٤بيسر ُب شرح مصابيح السنة، لشهاب الدين التُّورًًبشٍب، ط: .َِٗ
 ػ[.ىػَُْْ] بّبكت، مؤسسة الرسالة ،بن ا١بوزم، النزىة األعْب النواظر .ُِٗ
 ىػ[.َُّْنصيحة ا٤بلوؾ، أليب ا٢بسن ا٤باكردم، مكتبة الفالح، الكويت ] .ِِٗ

 دار الوسيلة، جدة. ،نضرة النعيم ُب مكاـر أخالؽ الرسوؿ الكرٙب  .ِّٗ
 ىػ[.َُْْبّبكت ] كر،الف ، دارهناية احملتاج إٔب شرح ا٤بنهاج، للرملي .ِْٗ
 ىػػ[.ُِْٖ، دار ا٤بنهاج ]ُهناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب، إلماـ ا٢برمْب عبد ا٤بلك ا١بويِب، ط: .ِٓٗ
 ىػػ[.ُّٗٗالنهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، البن األثّب، ا٤بكتبة العلمية، بّبكت ]  .ِٔٗ
 ىػػ[.ُُّْ، دار ا٢بديث، القاىرة ]ُنيل األكطار، للشوكا٘ب، ط:  .ِٕٗ
 داية ُب شرح بداية ا٤ببتدم، لربىاف الدين علي بن أيب بكر ا٤برغينا٘ب، دار احياء الَباث العريب، بّبكت.ا٥ب .ِٖٗ
 ـ[.ُٗٗٗالوابل الصيب من الكلم الطيب، دار ا٢بديث، القاىرة ] .ِٗٗ
 ،للدراسات كالنشر دار الفتحللدكتور عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف، كسائل اإلقناع ُب القرآف الكرٙب،  .ََّ
 .ـ[َُِٔ] األردفعماف، 
 ػ[.ىػُُْٓ]بّبكت  دار الكتب العلمية، ،ا٢بسن الواحدم ، أليبالوسيط ُب تفسّب القرآف آّيد .َُّ
 .القاىرة ،دار الكتب ا٢بديثة الشوكا٘ب، ٧بمد بن علي ،كالية اهلل كالطريق إليها .َِّ
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            ي
ان  ء الت  ز  ىعات  الج 

 مىض 
 

..................................٘  ذرون:ػػاضدرشظاضطبحثػاضثاطنػواضط
 ٘أوًًل: السرقة من الذنوب المتوعد عليها بالنار................................
 ٕٓثانًيا: الوقاية من السرقة والعالج...........................................

................................ٕ٘  اضطبحثػاضتادعػواضطذرون:ػػاضعضول
 ٕ٘أوًًل: تعريف اليلوؿ وبياف صوره وحكمو....................................
 ٕٛثانًيا: صور اليلوؿ.........................................................
 ٕٛثالثًا: حكم اليلوؿ........................................................

 ٖٓاليلوؿ وبياف عاقبتو..................................... تحذير منرابًعا: ال
 ٖٙخامًسا: الوقاية من آفات اليلوؿ والعالج..................................
...........ٖٜ  سيػاضصغلػواضبخسػسيػاضطغزانػاضتطغغفاضطبحثػاضثالثون:ػػ

  ٜٖ .........................أوًًل: التطفيف من الذنوب المتوعد عليها بالعذاب
 ٜٖ.....................................................تعريف التطفيف – ٔ
 ٔٗ.........................................عاقبتوبياف خطورة التطفيف و  - ٕ
 ٔ٘...............................................مضارّْ التطفيف إجماؿ - ٖ

 ٕ٘والعالج................................... الوقاية من آفات التطفيف ثانيا:
.............ٙ٘  سيػآظغظػاضذعبػواضغضظػاضطبحثػاضحاديػواضثالثون:ػػاضذرب

 ٘ٙ................في آنية الذىب والفضة أوًًل: ما جاء في التحذير من الشرب
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 ٜٙ...............................ثانًيا: الوقاية من ىذا الفعل والعالج.........
ػطنػزغرػ ػاضحطد ػباضططاصيػوطحبظ ػاضطجاعرة اضطبحثػاضثاظيػواضثالثون:

..........................................................................ٚٔ  سطل

 ٔٚأوًًل: تعريف المجاىرة.....................................................
 ٖٚ......................................المجاىرة بالمعصيةًيا: التحذير من ثان

 ٜٛثالثًا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج.............................
..............................ٖٔٔ  ػاضطبحثػاضثاضثػواضثالثون:ػػاضخغاظظ

 ٖٔٔ.....................................أوًًل: تعريف الخيانة................
 ٜٔٔالكريم.......................................... الخيانة في القرآفثانًيا: 

 ٕٛٔثالثًا: الخيانة من الذنوب المتوعد عليها بالنار............................
 ٔ٘ٔ..............رابًعا: صور الخيانة........................................

 ٔ٘ٔ………………....………خيانة العبد مع ربو الصورة األولى: 
 ٕ٘ٔالنفس والجسد.....................................خيانة الصورة الثانية: 
 ٗ٘ٔ................................خيانة العبد ألرحامو وأقاربوالصورة الثالثة: 

 ٘٘ٔ...................................لناسالصورة الرابعة: صور خيانة العبد ل
 ٙ٘ٔ............................................خيانة العلم الصورة الخامسة:

 ٙ٘ٔ.....................................................خاتمة صور الخيانة
 ٚ٘ٔ.......خامًسا: الوقاية من آفات الخيانة والعالج.........................

.................................ٜٔ٘  اضطبحثػاضرابعػواضثالثون:ػػاضبخل

 ٜ٘ٔأوًًل: تعريف البخل......................................................
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ُـّ البخل وما جاء من الوعيد في البخيل............................  ٕٙٔثانًيا: ذ
 ٕٙٔالبخل وتبين عاقبة البخيل.................... اآليات التي تحذر من – ٔ
 ٘ٙٔالتحذير من البخل في األحاديث واألخبار.......................... - ٕ

 ٖٚٔثالثًا: أنواع البخل.......................................................
 ٖٚٔ..........البخل على النفس، والبخل بها........................... - ٔ

 ٖٚٔأ. البخل على النفس....................................................

 ٖٚٔب. البخل بالنفس......................................................
 ٗٚٔالبخل بالواجبات والحقوؽ......................................... – ٕ
 ٘ٚٔ...............................................البخل بالسالـ...... - ٖ
 ٙٚٔعند ذكره.................... البخل بالصَّالة على النبي  - ٗ
 ٙٚٔ.................................................الضيافةالبخل في  - ٘
 ٚٚٔ.والشفاعة الحسنة................................... الُبخل بالجاه - ٙ
 ٛٚٔالبخل بالعلم...................................................... - ٚ
 ٛٚٔالبخل بالصدقات وعمل الخير..................................... – ٛ

 ٜٚٔرابًعا: أسباب البخل.....................................................
 ٔٛٔالعالج.................................خامًسا: الوقاية من آفات البخل و 

ػ ػ ػواضثالثون: ػاضخاطس ػُغْصَغرػاضطبحث ػاضتي ػاضطجاضس ػسي اضجضوس
..........................................ٜٔٔ  باضدغنػوأعضهوغدتؼزأػسغؼاػ

 ٜٔٔ..في المجالس التي ُيْكَفر وُيستهزأ فيها بالدين وأىلو أوًًل: خطورة الجلوس
 ٜٗٔلوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج...........................ثانًيا: ا
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...................ٜٔٚ  اضطبحثػاضدادسػواضثالثون:ػػرػوقػاضواضدغن
 ٜٚٔأوًًل: تعريف العقوؽ.....................................................

 ٜٚٔ....................العقوؽ في اللية............................... – ٔ
 ٜٛٔالعقوؽ في اًلصطالح............................................. – ٕ
 ٕٔٓمظاىر العقوؽ..................................................... – ٖ
 ٖٕٓأسباب العقوؽ..................................................... – ٗ

 ٜٕٓوالدين وعاقبة العقوؽ......................................ثانًيا: حقوؽ ال
 ٕٛٔثالثًا: إجماؿ أسباب الوقاية من آفات العقوؽ والعالج.....................
.....................ٕٕٖ  شطغطظػاِّرحاماضطبحثػاضدابعػواضثالثون:ػػ

 ٖٕٕ.................أوًًل: خطورة قطيعة الرحم...............................
  ٖٕٔثانًيا: الوقاية من مخاطر قطيعة الرحم والعالج.............................
..................ٕٖٖ  اضطبحثػاضثاطنػواضثالثون:ػػاضظغاحظػرضىػاضطغت
 ٖٖٕأوًًل: التحذير من النياحة على الميت....................................

 ٕٙٗن آفات ىذا الفعل والعالج................................ثانًيا: الوقاية م
 اضطبحثػاضتادعػواضثالثون:ػػاضتصوغر ٕٔ٘.............................
 ٕٔ٘أوًًل: تحقيق المراد من التصوير المتوعد عليو بالعذاب....................

 ٕ٘٘...................ثانًيا: الوقاية من خطر ىذا الفعل والعالج..............
ػ ػٕٚ٘........................تعغغرػخضقػاضضهاضطبحثػاِّربطون:ػػ 

 ٕٚ٘من المنكرات الشائعة المتوعد عليها بالعذاب...  تييير خلق اهللأوًًل: 
 ٕٙٙثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج...........................
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...........ٕٖٚ  درورػبطضػاضظاسػباضػغامػضهون:ػػاضطبحثػاضحاديػػواِّربط
 ٖٕٚ......................أوًًل: التمييز بين القياـ المتوعد عليو بالعذاب وغيره

  ٕٓٛ...................................ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب
..............ٕٛٚ  اضططتظطونػطنػاضؼجرةػاضواجبظاضطبحثػاضثاظيػواِّربطون:ػػ

  ٕٚٛ..................................الواجبةأوًًل: خطورة اًلمتناع من الهجرة 
 ٜٕٛ...................................ىذا البابفي  فاتاآلالوقاية من ثانًيا: 

اإلضرارػسيػاضوصغظاضطبحثػاضثاضثػواِّربطون:ػػ ٜٕٔ.................
 ٜٕٔ....................................ُرار في الوصيةاإلأوًًل: التحذير من 

 ٖٙٓثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب والعالج...........................
........................ٖٔٔ  اضغرقػاضضاضظاضطبحثػاضرابعػػواِّربطون:ػػ

 ٖٔٔ............................أوًًل: التَّحذير من شذوذ الِفرؽ الضَّالة المضلّْة
 ٖ٘ٔوالعالج........................... ثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب

ػواِّربطون: ػاضطالقػػاضطبحثػاضخاطسػ ػاضخضعػطضبػاضطرأة ػزوجؼاػأو ػطن
بدونػبأس ٕٖٚ.................................................................

 ٕٖٚ...............المرأة الطالؽ من زوجها بدوف بأس ن طلبأوًًل: التحذير م
 ٕٖٖثانًيا: الوقاية من اآلفات في ىذا الباب...................................
اضطبحثػاضدادسػػواِّربطون:ػظػضػاضطؼودػواضطواثغق ٖٖٚ............

أوًًل: تعريف العهد والميثاؽ واأللفاظ ذات الصلة ٖٖٚ....................
والوعد بالعهد بالوفاء ثانًيا: ما جاء في األمر ٖ٘ٗ.........................
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طباحثػآساتػاضضدان ٜٖ٘................................................

اضتحذغرػطنػرطومػآساتػاضضدان ٖٔٙ...................................
اضطبحثػاضدابعػػواِّربطون:ػػاضصذب ٖٚٚ.............................

  ٖٚٚ.....................................................أوًًل: تعريف الكذب
 ٜٖٚ....................................................ثانًيا: خطورة الكذب

 ٖٚٛ......................................................ثالثًا: صور الكذب
 ٖٚٛ.....................................بيير علم  القوؿ على اهلل - ٔ
 ٜٖٓ..................................الكذب على الرسوؿ  - ٕ
 ٕٜٖ.........................الكذب على النَّاس في المعامالت ونحوىا  - ٖ
 ٜٖٛ.................................................المخاصمة بالباطل - ٗ
 ٜٜٖ...................... -)السَّمَّاعوف للكذب(-إشاعُة الكذِب ونَػْقُلو  - ٘
 ٗٓٗ........................................................قوؿ الزور  - ٙ
 ٚٓٗ.................................................الكذب في المزاح - ٚ
 ٔٔٗ.................................................ـالكذب في المنا - ٛ
 ٖٔٗ.........................................الكذب في دعوى النسب - ٜ

 ٚٔٗ..........................أف ينسب اإلنساف إلى نفسو ما لم يعط  - ٓٔ
 ٜٔٗ......................................الكذب في وسائل اإلعالـ  - ٔٔ

 ٕٓٗ..................................رابًعا: الوقاية والعالج من آفات الكذب
..................ٕٜٗ  اضعغبظػواضظطغطظاضطبحثػاضثاطنػػواِّربطون:ػػ

 ٜٕٗ.........................................................أوًًل: حدُّ الييبة
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 ٖٓٗ........................................................ثانًيا: صور الييبة
 ٕٖٗ....................................ثالثًا: حاؿ السلف في اجتنابهم الييبة

 ٖٗٗ.......................................................رابًعا: حدُّ النميمة
 ٖ٘ٗ....................................................خامًسا: صور النميمة

 ٖٙٗ.........سادًسا: النصوص الدالة على تحريم الييبة والنميمة وبياف عاقبتهما
 ٚٗٗ..........................سابًعا: الوقاية من آفات الييبة والنميمة والعالج

اضبؼتانػواإلسكاضطبحثػاضتادعػػواِّربطون:ػػ ٔ٘ٗ...................
 ٔ٘ٗ...............بهتاف واإلفك والتمييز بينهما وبين الييبةأوًًل: التحذير من ال

 ٖ٘ٗ...........................ثانًيا: الوقاية من آفات البهتاف واإلفك والعالج
...............................ٗ٘٘  شذفػاضطحصظاتاضطبحثػاضخطدون:ػػ

 ٘٘ٗ......................................أوًًل: التحذير من قذؼ المحصنات
 ٛ٘ٗ.........................ثانًيا: الوقاية من آفات قذؼ المحصنات والعالج

..................ٖٗٙ  اضطجادضظػباضباطلاضطبحثػاضحاديػواضخطدون:ػػ
 ٖٙٗ.....................................أوًًل:  التحذير من  المجادلة بالباطل

 ٜٙٗ............................................لثانًيا: أسباب الجداؿ بالباط
 ٔٚٗ...................................................ثالثًا: شروط المجادؿ

 ٔٚٗ.........................رابًعا: الوقاية والعالج من آفات المجادلة بالباطل
........................ٗٚ٘  اضدبُّػواضضطناضطبحثػاضثاظيػواضخطدون:ػػ

 ٘ٚٗ..........................................أوًًل: التحذير من السبُّ واللعن
 ٚٚٗ..............................................ثانًيا: مسببات السب اللعن
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 ٜٚٗ................................................ثالثًا: صور السب واللعن
 ٜٚٗ........والدين والقرآف الكريم ،رسوؿ وال ،سب اهلل  – ٔ
 ٔٛٗ..........................................سبُّ نساء النبي  - ٕ
 ٔٛٗ.............................................سبُّ الصحابة  - ٖ
 ٖٛٗ...........................سبُّ اًلبن والديو، أو التََّسبُُّب في َسبّْهما - ٗ
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ػ

ي  سطىر                                                 
لف  ف   المى 

 
  عبد القادر ٧بمد ا٤بعتصم دٮباف. : الاسم 

لاد من مواليد مدينة ٞبص ُب سوريا.   : المت 

امة   ، ضاحية عبد اهلل ا٤ببارؾ الصباح.الكويت، ٧بافظة الفركانية  ق  : محل الا 
 

زات  :  ب 
هل والح   المى 

د العلمي الشَّرعي التابع ١بمعيَّة العلماء ُب مدينة حاصل على شهادة ا٤بعه - ُ
ىػ(، بتقدير: )امتياز(. كعلى شهادة الثَّانوية األزىريَّة ُُّْ/ُِ/ُٓ)ٞبص( بتاريخ )

 )القسم األديب( من )القاىرة(. 
حاصل على درجة اإلجازة العالية )الليسانس( من كليَّة أصوؿ الدين ٔبامعة  - ِ

ـ( ُٕٗٗ/أغسطس/ٔىػ[، )ُُْٖ( من ربيع اآلخر ]ِتاريخ )األزىر ُب )القاىرة(، ب
ا، قسم التفسّب كعلـو القرآف.   بتقدير: جيد جدِّ

حاصل على درجة دبلـو الدّْراسات العليا )ا٤باجستّب( ُب التَّفسّب كعلـو القرآف،  - ّ
ـ كذلك بعد مناقشة رسالة بعنواف: )اإلقناع بْب طريقة القرآف كعرض ا٤بفسّْر(، كذلك يو 

ـ(. كقد طبعت رسالة ََِْ/ُ/ِٗىػ(، ا٤بوافق )ُِْْ/ذم ا٢بجة/ٕاألربعاء الواقع ُب )
ا٤باجستّب مع ٙبقيقات كزيادات كتعديالت جديدة بعنواف )كسائل اإلقناع ُب القرآف( ُب دار 

 ـ[.َُِٔالفتح للدراسات كالنشر، عماف، األردف ]
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رآف، بعد مناقشة رسالة بعنواف: حاصل على درجة الدكتوراه ُب التفسّب كعلـو الق - ْ
)أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرٙب(. دراسة ٙبليلية شاملة ألساليب ا٣بطاب كالطلب ُب 

(، ا٤بوافق َُُِ/ٕ/َّالقرآف الكرٙب. كذلك يـو السبت الواقع ُب )
ىػ(. كقد طبعت رسالة الدكتوراه ُب ٦بلدين مع ٙبقيقات كزيادات ُِّْ/شعباف/ِٗ)

ة ُب كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ُب دكلة الكويت، قطاع الشؤكف كتعديالت جديد
الثقافية، ٦بلة الوعي اإلسالمي، اإلصدار مائة كأحد عشر، غراس للنشر كالتوزيع، الكويت 

 ىػػ[.ُّْٔ]
عمل إمامنا كخطيبنا كمدرّْسنا ُب )سوريا(، ككذلك ُب )الكويت( كال يزاؿ. كعمل ميوىجّْهنا 

راقبة الثَّقافية ُب كزارة األكقاؼ إدارة مساجد ٧بافظة )الفركانيَّة(، ٍبَّ باحثنا شرعيِّا فنيِّا ُب ا٤ب
ا٤براقبة الثقافية ُب إدارة مساجد ٧بافظة )عامنا ُب  [ُْمتفرغنا للبحث كالدراسة كالتحقيق ]

 كال يزاؿ.  ،عامنا [ُٓ، كإمامنا كخطيبنا ُب ٧بافظة )الفركانيَّة( ](الفركانية
ا ُب كلية الَببية األساسية ُب ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم الدراسات كمدرسن 

 العارضية(. -اإلسالمية )الكويت 
 

ات   لك  ب  والمى   : الكت 
اإلرشادات ا٤بنهجية إٔب تفسّب اآليات الكونية )إضاءات على تعريف التفسّب  - ُ

، دار اللؤلؤة، ـ[َُِٗافق ]ىػ[، ا٤بو َُْْالعلمي كضوابطو، كمبادئو العشرة(، العبيكاف، ]
 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]ا٤بنصورة، مصر 

كسائل اإلقناع ُب القرآف الكرٙب، دار الفتح للدراسات كالنشر، عماف، األردف  – ِ
 ـ[.َُِٔ]
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أساليب ا٣بطاب ُب القرآف الكرٙب، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ُب دكلة  – ّ
، ٦بلة الوعي اإلسالمي، اإلصدار مائة كأحد عشر، غراس الكويت، قطاع الشؤكف الثقافية

 ىػػ[. ُّْٔللنشر كالتوزيع، الكويت ]
أخطار هتدد األسرة، كزارة األكقاؼ، إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية، الكويت  – ْ

 ىػ[.ُّْٓ]
احملبة صورىا كأحكامها، كزارة األكقاؼ، دكلة الكويت، إدارة مساجد ٧بافظة  – ٓ

ىػ[. أعيد طبع الكتاب بإصالحات كإضافات كٙبقيقات ُّْٕمطبعة النظائر ]الفركانية، 
، اإلصدار الثالث ـ[َُِٖىػ، ا٤بوافق ُّْٗجديدة ُب )دار اللؤلؤة(، ا٤بنصورة، مصر ]

 ـ[.َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْ] العبيكافبإصالحات جديدة، 
ٟبسة كٟبسْب  عقبات ُب طريق ا٥بداية، كسبل الوقاية منها، كالكتاب يتناكؿ – ٔ

موضوعنا من حيث التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية. طبع ُب )دار اللؤلؤة(، ا٤بنصورة، 
ىػ[، َُْْالعبيكاف، الرياض ]، اإلصدار الثا٘ب، ـ[َُِٖىػ[، ا٤بوافق ]ُّْٗمصر ]
 ـ[.َُِٗا٤بوافق ]
كتيب. كزارة األكقاؼ، دكلة   .دركس كعرب من رحلة سيد البشر  – ٕ

ـ[، اإلصدار َُِٖىػ[، ]ُّْٗت، إدارة مساجد ٧بافظة الفركانية، الطبعة األكٔب ]الكوي
 ـ[.َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْالثا٘ب، العبيكاف، الرياض ]

هنج األبرار ُب اجتناب ما توعد عليو بالنار. كالكتاب يتناكؿ موضوعات كثّبة من  - ٖ
، دار ـ[َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْ]، حيث التعريف كبياف ا٣بطر كالَببية الوقائية. العبيكاف

 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر 
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سبيل الوصوؿ إٔب عنواف األصوؿ )ُب األصوؿ(، كىو شرح كٙبقيق كدراسة لعنواف  - ٗ
األصوؿ ُب أصوؿ الفقو، أليب حامد ا٤بطرزم. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب 

 ىػ[.ُّْٔ]
 اإلرشاد إٔب أسباب النجاة، ٓب يطبع. – َُ
آيات النداء ُب  القرآف الكرٙب، دراسة  ٙبليلية آليات النداء تتناكؿ )األداة،  - ُُ

ىػ[، ا٤بوافق َُْْلرياض ]كا٤بنادىل، كا٤بناًدم، كما كٕب األداة كا٤بنادىل(، العبيكاف، ا
 .[ـََِِىػ[، ا٤بوافق ]ُُْْ]، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗ]

تنوير ا٤بستبصر الفائز ببياف أحكاـ ا١بنائز، شرح كٙبقيق كتاب ا١بنائز للفقّب  - ُِ
ىػ[. مطبوع ُب دار الضياء، َُُْإٔب رٞبة ربّْو العلي إبراىيم بن يوسف البولوم، توُب سنو ]

 ىػ[.ُّْٓالكويت، الطبعة األكٔب ]
 – ١َُِٕبامعي ]مذكرة ُب علـو القرآف. مقرر الفصل الثا٘ب للعاـ ا – ُّ

ـ[ ُب ا٥بيئة العامة للتعليم التطبيقي، قسم الدراسات اإلسالمية، كلية الَببية األساسية، َُِٔ
 العارضية(. -)الكويت 
آفات اللساف كسبل الوقاية كالعالج منها، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية،  - ُْ

 ـ[.َُِٗ، ا٤بوافق ]ىػ[َُْْـ[، العبيكاف، الرياض ]َُِٗىػ، َُْْدكلة الكويت ]
كتب عليكم الصياـ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، دكلة الكويت   – ُٓ

 ـ[.َُِٗىػ، َُْْ]
ىػ[، كىي َُٗٔثالث رسائل ُب الفقو، للعالمة حسن الشرنبالٕب ا٤بتوَب سنة ] - ُٔ

 على النحو التإب:
 أحكاـ الصالة. أ. ديرُّ الكينوز فمن عمل ّٔا بالسعادة يفوز. كىي منظومة ُب  

 ب. سعادة ا٤باجد بعمارة ا٤بساجد.  
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ج. إٙباؼ ذكم اإلتقاف ٕبكم الرىاف. مطبوع ُب دار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب 
 ىػ[.ُّْٔ]

عنواف األصوؿ، أليب حامد ا٤بطرزم. مع شرحنا لو، مطبوع ُب دار الضياء،  - ُٕ
 ىػ[.ُّْٔالكويت، الطبعة األكٔب ]

ىػ[. مطبوع ُب َُُْئز، إلبراىيم بن يوسف البولوم، توُب سنو ]أحكاـ ا١بنا - ُٖ
 ىػ[.ُّْٓدار الضياء، الكويت، الطبعة األكٔب ]

إٙباؼ ا٤بهتدين ٗبناقب أئمَّة الدّْين ٨بتصر )تنوير بصائر ا٤بقلدين ُب مناقب  - ُٗ
هورم ا٤بتوَب سنة األئمَّة آّتهدين( للعالَّمة الشيخ مرعي ا٢بنبلي،  للعالمة الشيخ أٞبد الدمن

 ىػ[.ُّْٓالطبعة األكٔب، دار الضياء، الكويت ] ،ىػ[َُُُ]
ٙبقيق كدراسة كشرح منظومٍب الشهداء  )أ. داعي ا٥بدل بشرح منظومة  – َِ

الشهدا، لإلماـ أٞبد بن عبد الرَّزاؽ ا٤بغريب الرَّشيدم. كشرح منظومة الشهداء، لإلماـ علي 
 ىػ[. ُّْْكٔب، دار الضياء، الكويت ]بن ٧بمَّد األجهورم(، الطبعة األ

ٙبقيق كدراسة رسالتاف ُب األصوؿ، إل٠باعيل بن غنيم ا١بوىرم ا٤بتوَب سنة  - ُِ
ىػ[. )أ. رسالة ُب جواز النسخ. ب. الكلم ا١بوامع ُب مسألة األصوٕب ١بمع  ُُٓٔ]

 ىػ[. ُّْْا١بوامع(، الطبعة األكٔب، دار الضياء، الكويت ]
)سورة الفاٙبة( من التيسّب ُب التفسّب ا٤بسمى ببحر علـو  دراسة كٙبقيق – ِِ

 ىػ[، ٓب يطبع.ّٕٓالتفسّب، لنجم الدين عمر بن ٧بمد النسفي ]
(، كىي خالصة  – ِّ ٙبقيق كدراسة كشرح لكتاب: )إٛباـ الدراية شرح نقاية العلـو

ىػ[، دار ٨ُُٗبتارة من أربعة عشر علمنا، لإلماـ جالؿ الدين السيوطي، ا٤بتوَب سنة ]
الضياء، الكويت، طبع ُب ٦بلدين، كقد شارؾ ُب ٙبقيق )إٛباـ الدراية( الدكتور عبد الرقيب 

 صاّب الشامي، كفضيلة الشيخ مصطفى ٧بمود سليخ.
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ُب ضوء الكتاب كالسنة،  اإلفساد ُب األرض صوره كأسبابو كسبل الوقاية منو - ِْ
ىػ[، ا٤بوافق ُُْْ]ؤة، ا٤بنصورة، مصر ، دار اللؤلـ[َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْ] العبيكاف

 .[ـََِِ]
 العبيكاف، كآثارىا ُب ضوء الكتاب كالسنةكأحكامها ا٣بػػيانة صورىا  - ِٓ

ىػ[، ا٤بوافق ُُْْ]، دار اللؤلؤة، ا٤بنصورة، مصر ـ[َُِٗىػ[، ا٤بوافق ]َُْْ]
 .[ـََِِ]

 تذكرة كبياف من علـو القرآف، ٓب يطبع بعد. – ِٔ
 األٕباث:

ادئ التفسّب العلمي لنصوص القرآف الكرٙب كضوابط التعريف، )٧بكم(، جامعة مب - ُ
 النيلْب، السوداف.

 ضوابط التفسّب العلمي فيما ٱبصُّ الظَّاًىرىةى العلميَّةى الكونيَّة كا٤بفسّْرى كالنَّص. - ِ
 ا٢بوار كا٤بناظرة كا١بدؿ من خالؿ نصوص القرآف الكرٙب. - ّ
 قناع كاإلمتاع.فقو التمثيل بْب اإل - ْ
 األٍقسىاـ بْب ٙبقيق ا٣برب كتوجيو النظر.   - ٓ
  الَببية الوقائية من آفات التفكك األسرم. – ٔ
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